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اإلهداء

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب
ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل
وبعد:
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على

إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهنا من صعوبات ،ونخص بالذكر األستاذة
المشرفة أ.د حليمة شريفي واألستاذة المشرفة المساعدة أ.د لبنى زعرور
اللتان لم تبخال علينا بتوجيهاتهما ونصائحهما القيّمة التي كانت عونا لنا
في إتمام هذا البحث

.

وال يفوتنا أن نشكر األساتذة المناقشين على قبولهم مناقشة هذا العمل.
كما نتقدم بالشكر إلى الطاقم النفسي البيداغوجي لمدرسة األطفال المعاقين
سمعيا بحجوط والية تيبازة على ما قدموه لنا من عون وتسهيالت من أجل
إتمام الدراسة

.

الباحثة

رزيق حفصة

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه الطور الثالث (ل.م.د)
في التربية الخاصة

ملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف تجريبيا عن أثر برنامج تدريبي مقترح لإلدراك البصري قائم على الصور والكلمات
(باستخدام التعزيز الرمزي) لتنمية الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى مجموعة من المعاقين سمعيا ،ولتحقيق ذلك تم

اختيار مجموعة البحث بطريقة قصديه قوامها  10أطفال من ذوي االعاقة السمعية للفئة العمرية من 14-09
سنة والمتكفل بهم في مدرسة الطفال المعاقين سمعيا بحجوط والية تيبازة-الجزائر ،-حيث تم إجراء الدراسة انطالقا

من فرضية عامة صيغت وفق الفرض البديل الغير موجه انبثقت عنها ستة فرضيات فرعية بنفس الصياغة،

وباالعتماد على المنهج التجريبي بتصميمه الشبه تجريبي ذو المجموعة الواحدة باختبارين قبلي وبعدي ،واعتمد

في جمع البيانات على استخدام مجموعة من االختبارات والمقاييس والتي تتمثل في شبكة مالحظة من إعداد

الباحثة ،اختبار كولمبيا ،اختبار راي ،مقياس هاني حنفي العسلى المعدل من طرف عائشة البهاز في -2017

 ، 2018مقياس خاص بالبرنامج المقترح لإلدراك البصري من إعداد الباحثة إلى جانب البرنامج التدريبي المقترح،
وبعد تطبيق أدوات الدراسة ومعالجة البيانات باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية ( )spssاإلصدار ( )20أظهرت
الدارسة النتائج التالية:

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير الجنس اإلناث في متوسطات القياس البعدي للبرنامج المقترح.

-وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير االعاقة العميقة في متوسطات القياس البعدي للبرنامج المقترح.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير المستويات الدراسية في متوسطات القياس القبلي والبعديللبرنامج المقترح.

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين عالمات المعاقين سمعيا في مادة اللغة العربية والبرنامج المقترح لإلدراكالبصري.

 امتداد تأثير البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي)في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى المعاقين سمعيا لما بعد التطبيق بفترة زمنية قوامها  3أشهر.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير المستويات الدراسية في متوسطات القياس القبلي والبعديللبرنامج المقترح لما بعد التطبيق بفترة زمنية قوامها  3أشهر.

ومنه دلت نتائج الدراسة على أثر البرنامج التدريبي المقترح المطبق ،وعليه تحققت الهداف المرجوة من الد ارسة

عموما ومن البرنامج خصوصا ،وبناء على هذه النتائج وبعد مناقشتها وتفسيرها في ضوء التراث النظري والدراسات
السابقة تم تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تعمل على دفع وتحفيز الدارسين والباحثين للمضي

قدما في دراسات تهدف إلى ترقية التكفل بفئات الطفال ذوي االحتياجات الخاصة عموما وفئة المعاقين سمعيا

خصوصا ،وهي في الوقت نفسه أهداف يمكن تحقيقها بالبحث واالستقصاء من خالل دراسات مستقبلية متخصصة.
الكلمات المفتاحية :البرنامج التدريبي ،اإلدراك البصري ،التعزيز الرمزي ،الرصيد اللغوي الكتابي ،المعاقين سمعيا.

إشراف الستاذة الدكتورة :حليمة شريفي جامعة محمد بوضياف –المسيلة-
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Résumé
La présente étude visait à révéler empiriquement l'effet d'un programme
d'entraînement proposé pour la perception visuelle basé sur des images et des mots
(en utilisant le renforcement symbolique) pour développer le coté linguistique (écrit)
d'un groupe de malentendants, l'étude a été menée sur la base d'une hypothèse
générale formulée selon l'hypothèse alternative, non dirigée, à partir de laquelle six
sous-hypothèses ont émergé avec la même formulation, et basée sur l'approche
expérimentale avec sa conception quasi-expérimentale avec Un groupe a deux tests,
pré et post-test, et la collecte des données était basée sur l'utilisation d'un ensemble
de tests: (grille d’observation conçu par la chercheuse, test de Columbia, test de Ray,
échelle Hani Hanafi Al-Asali modifiée par Aisha Al-Bahaz en 2017-2018, une échelle
spéciale pour le programme proposé conçu aussi par la chercheuse , en plus du
programme de formation, et après avoir appliqué les outils d'étude et le traitement
des données à l'aide du programme statistique (spss) version (20), l’étude a montré
les résultats suivants :
- Il existe des différences statistiquement significatives en faveur de la variable genre
féminin dans les moyennes de la mesure dimensionnelle du programme proposé.
- Il existe des différences statistiquement significatives en faveur de la variable
handicap profond dans les moyennes de la post-mesure du programme proposé.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives en faveur de la variable des
niveaux académiques dans les moyennes de mesure avant et après le programme
proposé.
- Il existe une corrélation positive entre les scores des malentendants dans la matière
en langue arabe et le programme proposé pour la perception visuelle.
- Prolongation de l'effet du programme de formation proposé pour la perception
visuelle à base d'images et de mots (en utilisant le renforcement symbolique) en
augmentant l'équilibre linguistique (écrit) pour les malentendants après
l'application pour une période de 3 mois.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives en faveur de la variable
niveaux académiques dans les moyennes pré- et post-mesure du programme proposé
pour la période post-candidature de 3 mois.
Les résultats de l'étude ont indiqué l'impact du programme de formation appliquée
proposé et, par conséquent, les objectifs souhaités de l'étude en général et du
programme en particulier ont été atteints.
les mots clés : Le programme d'entraînement, perception visuelle, renforcement
symbolique, nombre du langage écrit, les malentendants
Encadré par le Professeur : Dr. Halima Charifi, Université de Mohamed Boudiaf M'SilaMars 2022
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Abstracte
The current study aimed to empirically reveal the effect of a proposed training program
for visual perception based on images and words (using symbolic reinforcement) to
develop the linguistic (written) balance of a group of hearing impaired. The age range
is from 09-14 years and their sponsors are in the School of Hearing Impaired Children
in Hadjout, Tipasa Province-Algeria-, where the study was conducted based on a
general hypothesis formulated according to the alternative, non-directed hypothesis,
from which six sub-hypotheses emerged with the same formulation, and based on the
experimental approach with its quasi-experimental design with One group had two
tests, pre and posttest, and the data collection was based on the use of a set of tests and
measures, which are represented in an observation network prepared by the researcher,
Columbia test, Ray test, Hani Hanafi Al-Asali scale modified by Aisha Al-Bahaz in
2017-2018, a special scale for the proposed program for cognition Al-Basri prepared by
the researcher in addition to the proposed training program, and after applying the
study tools and data processing with the help of the statistical package (spss) version
(20), the results showed List the following results:
- There are statistically significant differences in favor of the female gender variable in
the averages of the dimensional measurement of the proposed program.
- There are statistically significant differences in favor of the deep disability variable in
the averages of the post-measurement of the proposed program.
- There are no statistically significant differences in favor of the academic levels variable
in the pre and post measurement averages of the proposed program.
- There is a positive correlation between the scores of the hearing impaired in the Arabic
language subject and the proposed program for visual perception.
- Extension of the effect of the proposed training program for visual perception based
on images and words (using symbolic reinforcement) in increasing the linguistic balance
(written) for the hearing impaired after the application for a period of 3 months.
- There are no statistically significant differences in favor of the academic levels variable
in the pre- and post-measurement averages of the proposed program for the postapplication period of 3 months.
The results of the study indicated the impact of the proposed applied training program,
and accordingly, the desired goals of the study in general and of the program in
particular were achieved. To move forward with studies aimed at promoting the care
of groups of children with special needs in general and the hearing-impaired group in
particular, which at the same time are goals that can be achieved through research and
investigation through specialized future studies.
keywords: The training program, visual perception, symbolic reinforcement, number
of written language, the hearing impaired
Supervised by Professor: Dr. Halima Charifi, University of Mohamed Boudiaf M'SilaMarch 2022
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تفسير نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها

345
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خالصة الفصل

347
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مقترحات الدراسة
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خاتمة

352
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قائمة المراجع
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المالحق

الفصل السادس :مناقشة وتفسير النتائج

فهرس الشكال والرسومات البيانية
الرقم
01

الجهاز البصري

عنوان الشكل

الصفحة
91

تركيب وبنية العين مع توضيح موقع الصورة التي تتكون على الشبكية

92

03

تكيف عدسة العين لألشياء القريبة والبعيدة

96

04

المسارات البصرية من العين إلى القشرة البصرية

99

05

المناطق التي تشترك مع المنطقتين البصريتين الولية والثانوية في إدراكنا

100

06

تأثير السياق في التعرف على الشكل

105

07

نماذج للوجه تبين تأثير السياق على إدراك الشكل

106

02

08
09
10
11
12

للمنبهين

للمنبهات البصرية

قانون التقارب

قانون التشابه

قانون االستمرار
قانون اإلغالق

قانون الشكل والرضية

114
115
115
116
118

العالقة بين االنتباه واإلدراك البصري

121

14

الجهاز السمعي

128

15

تشريح الُذن

133

16

العصب السمعي

134

17

آلية السمع

135

18

توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب الجنس

176

19

توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب درجة اإلعاقة

177

13

توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب المستوى الدراسي

178

21

نتائج مجموعة الدراسة على اختبار النضج العقلي كولمبيا

185

22

نتائج إنتاج الصور من الذاكرة الختبار راي لمجموعة الدراسة

195

23

المحاور التي تم تعديلها وتغييرها أو استبعادها في الصورة الولية

207

24

محاور المقياس في صورته النهائية بعد التعديل

209

20

للمقياس

25

توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب الجنس

256

26

توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب درجة اإلعاقة

257

27
28

توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب عددهم لكل المستوى الدراسي

258

التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس القبلي

285

للبرنامج التدريسي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات

(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير

الجنس(ذكور/إناث)
29

التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس البعدي
للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات

285

(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير

الجنس(ذكور/إناث)
30

التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس القبلي
للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات

292

(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير
درجة االعاقة (متوسطة/عميقة)

31

التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس البعدي

للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات

295

(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير
درجة االعاقة (متوسطة/عميقة)

32

يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس

القبلي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور

299

والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي بين
المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة

الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة
33

التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس البعدي

للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات

(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي بين المستويات
الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي)

لدى أفراد مجموعة الدراسة

302

فهرس الجداول
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

01

التصميم شبه التجريبي المتبع

171

02

يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس

175

03

يمثل توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب درجة اإلعاقة

176

يمثل توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب المستوى الدراسي

178-177

05

يمثل نتائج مجموعة الدراسة على اختبار النضج العقلي كولمبيا

185-184

06

يمثل تقييم إنتاج الصور من الذاكرة الختبار راي

190

07

يمثل نتائج إنتاج الصور من الذاكرة الختبار راي لمجموعة الدراسة

195-194

08

يمثل الفقرات المختارة لتطبيقها على مجموعة الدراسة من مقياس صعوبات 203-202

09

المحاور التي تم تعديلها وتغييرها أو استبعادها في الصورة الولية

207-206

10

محاور المقياس في صورته النهائية بعد التعديل

208

04

اللغة العربية
للمقياس

يمثل الصدق التمييزي للمقياس

210

12

يمثل معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس

212-211

13

يمثل معامل ألفا كرونباخ للمقياس

213

14

يمثل معامل التجزئة النصفية للمقياس

214

15

تحويل التعزيز الرمزي في البرنامج

228

11

16

التوزيع الزمني لجلسات البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري

232

يمثل عناصر جلسات البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري

251-235

18

نسب اتفاق السادة المحكمين حول البرنامج التدريبي المقترح

252

19

القياس القبلي والبعدي لعينة البرنامج االستطالعية

253

20

خصائص أعضاء عينة الدراسة

255

21

يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس

256

22

توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب درجة اإلعاقة

257

17

23

توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب عددهم لكل المستوى الدراسي

258

24

نتائج اختبار تحليل اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (independent-

260

 )samples-Ttestللفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة
(ذكور/إناث) في التطبيق القبلي الختبار كولمبيا
25

نتائج اختبار تحليل اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (independent-

261

 )samples-Ttestللفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة
(ذكور/إناث) في التطبيق القبلي الختبار راي.

26

نتائج اختبار تحليل اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (independent-

262

 )samples-Ttestللفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة
(ذكور/إناث) في التطبيق القبلي لمقياس هاني حنفي العسلى المعدل من
طرف هائشة البهاز في .2018-2017
27

داللة حجم لثر للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على

282

الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي
الكتابي لدى المعاقين سمعيا
28

نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس القبلي للبرنامج
التدريسي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام
التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير
الجنس(ذكور/إناث)

285-284

29

الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح

286

لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في
زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

30

نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس البعدي للبرنامج

التدريسي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

287

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير

الجنس(ذكور/إناث)
31

الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريسي المقترح

لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في

289

زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

32

نتائج اختبار شابيرو إلعتدالية توزيع درجات القياس القبلي للبرنامج

التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

291

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير درجة
اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة.

33

الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح

لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في

293

زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة)

لدى أفراد مجموعة الدراسة
34

نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس البعدي للبرنامج

التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

194

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير درجة
اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة.

35

الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح

لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في

296

زيادة الرصيد اللغوي الكتابي تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة)

لدى أفراد مجموعة الدراسة
36

نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس القبلي للبرنامج

التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي بين المستويات الدراسية

298

(السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى

أفراد مجموعة الدراسة.
37

يبين قيمة ( )Fلداللة الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج

التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

300

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي بين المستويات الدراسية
(السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى

أفراد مجموعة الدراسة
38

نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس البعدي للبرنامج

التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

301

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي بين المستويات الدراسية
(السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى

أفراد مجموعة الدراسة.
39

قيمة ( )Fلداللة الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج

303

التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام
التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي بين المستويات الدراسية
(السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى
أفراد مجموعة الدراسة
40

العالقة بين عالمات أفراد مجموعة الدراسة في مادة اللغة العربية وتطبيق

305

البرنامج المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام
التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي
41

داللة حجم لثر للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على
الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي
الكتابي لدى أفراد مجموعة الدراسة لما بعد التطبيق بفترة زمنية قوامها 3
أشهر

307

42

قيمة ( )Fلداللة الفروق في متوسط درجات قياس البرنامج التدريبي

309

المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز
الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي لدى أفراد مجموعة الدراسة لما
بعد التطبيق بفترة زمنية بين المستويات الدراسية (السنة  2ابتدائي/السنة
 3ابتدائي /السنة  4ابتدائي)

فهرس المالحق
عنوان المالحق

الرقم
01

اختبار كولمبيا

02

اختبار راي

03

مقياس هاني العسلي المعدل من طرف عائشة بهاز في 2018

04

شبكة المالحظة

05

البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري ،مقياس البرنامج المقترح ولوحة الكلمات

06

قائمة المحكمين

07

مخرجات SPSS

08

كراسة التمارين التابعة للبرنامج

مقدمة

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
من الجدير بالذكر أن التربية الخاصــة أتــلي اليتل ىتققر د ا كبي ار من االهتمال كنســت ىربتي يمتب رتربية

وىعقيب وىأهيل األطفال والمراهقين من ذوي االحتياجات الخاصـ ـ ــةي حي

ينال هفالا األيراق يا و تنا الراهن

اهتماما غير مس ـ ـ ـ ــبت يا كاية الدول والمجتمعات واقر كاية األص ـ ـ ـ ــعدذ حتر أص ـ ـ ـ ــب اليتل هذا االهتمال
يعتبر مقياس أو ملكا لتقدل هذه الدولي ويرىبط ا ىباطا وثيقا رد جة التاا والتلضـ ــر ألي رقد من البقداني

والتربيـة ها الت ـة التا ىراهن اقيمـا جميل المجتمعـات ألتمـا ىمعـل العمتق الفقري لقبنـاا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبقا ألي
قولةي ويمكن القتل أن هذه األخيرذ ىس ـ ــعر قلر ىقديب كل ما ىس ـ ــت يل ىقديم من خدمات لقنمت

واستغالل جميل د ات ذوي االحتياجات الخاصة.
حيـ

ىعتبر الج ائ ر من رين الــدول التا

وى تير

عــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطــا مممــا يا مجــال االهتمــال بــالتربيــة الخــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

امتماي وتقمس هذا يا ىئايد ادق المفس ـ ـسـ ــات التا ىمتب رذوي االحتياجات الخاصـ ــة يا الفترذ الممتدذ من

( 2019قلر  )2021من ( )238مفسـســة قلر ( )244مفسـســة ()msnmsnfcf.gov.dzي حي

ىضــمن

هذه األخيرذ مختقف الخدمات التربتية والنفسـ ـ ـ ـ ــية وال بية وذل رناا اقر المرسـ ـ ـ ـ ــتل التنفيذي ب 05-12

المف خ يا  10صـفر اال  1433المتايت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  04يناير 2012ي المتضـمن القاتتن النمتذجا لمفسـسـات
التربية والتعقيب المتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة ل طفال المعت ين( .الجريدذ الرسـ ـ ـ ـ ـ ــمية العدق  )2011/5قذ ىعتبر التربية

الخاصــة حســا اتاطف مال يا ( )2021اقر أتما" :ىربية وىعقيب األيراق الذين ال يســت يعتن الد اســة يا
ررامج التعقيب العال (العاقي)( ".مالي 2021ي ص )146

من رين الفئات التا حضي باالهتمال تجد يئة المعا ين سمعيا التا كان لما حصة األسد يا االهتمال منذ
عمۡ ٞي فَ ُه ۡم
ص ُّۢم ب ُۡك ٌم ُ
رئوغ رتاق التربية الخاصةي حي ذكرت اإلاا ة السمعية يا القرآن الكريب بقتل ىعالرُ [ :
سمۡ ِع ِه ۡ ۖۡم ( ]٧ست ذ البقرذ،)7,
َال يَعۡ ِقلُونَ ( ]١٧١ست ذ البقرذ ،)171,و تل ىعالرَ [ :خت ََم َ
علَ ٰى قُلُوبِ ِه ۡم َو َ
ٱّللُ َ
علَ ٰى َ
وذها ىامر المغاو ي يا ( )2016قلر ىلديد الفترات الئمنية التا حضا رما المعا تن سمعيا باالهتمال
والرااية قذ أها " :أن السياسة التا لما اال ة رمذا االهتمال ىعتق قلر القرن الخامس اشر ميالقي حي

ياز هفالا بخدمات ىربتية وىأهيقية وىمعل ذل يا مد سة الصب التا أتشأها اها قسباتا يدار قو ليتن

( )de leonاال ( )1578ويا القرن العامن اشر ردأت ىظمر المدا س والمفسسات الخاصة يا أتلاا
مختقفة يا أو وبا"( .المغاو يي 2015ي ص )02
حي

أت يا ىق اللقبة الئمنية كان معقمت الصب والبكب جال قين معرويين أو جاال قيعمب التازع الدينا

لمس اادذ هفالا األيراق وكاتي غايتمب األساسية مساادذ المعا ين سمعيا اقر اكتساب المفاهيب الدينية
واألخال ية وكاتي الخدمات ىقدل ألرناا األسر الغنية يقطي ولذل

كان المعقمتن يلتفظتن بسر الممنة

ألتفسمبي ويذكر المغاو ي يا ( )2015أت  ":ساقت يا أو وبا مد ستان يكريتان يا ىعقيب المعا ين سمعياي

المد سة األولر يا ىعقيب الصب وكان ا د هذه األخيرذ األلماتا هنيكا سمتيل )(Samuel Heincke

والبري اتا ىتماس رريتق ) ،(Thomas Braiduoodويا التاليات المتلدذ األمريكية أتشئي المد سة
أ

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األمريكية لتعقيب الصب والبكب اقر يدي ىتماس جالتقيي )(Thomas Galloudetي أما القرن التاسل اشر
ىتاصقي الجمتق إلتشاا مدا س ومفسسات يديرها الق ااين الخاص والعالي ويا النصف العاتا من القرن
التاسل اشر أصب التركيئ يا ىربية المعا ين سمعيا يرىكئ اقر ىعقيب الكالل والقرااذ اقر الشفاه ي القغة

اليدوية ( لغة اإلها ذ وىمجئة األصابل )"( .المغاو يي 2015ي ص )02ي ومن يتبن لنا جقيا أت من القرن
الخامس اشر قلر غاية القرن السابل اشر كان المدف األساسا هت ااية المعا ين سمعيا .أما بالنسبة

لقج ائ ر يإن سياستما يا الرااية واالهتمال رمذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة باىي واتلة من خالل
قتشا ما ما يقا ب ( )42مفسسة ىعقيمية لصال الفئة متزاين ابر التراب التطنا من االستقالل قلر غاية

الت ي الراهن.

بااتبا النمت القغتي من أكعر الجتاتا ىأث ار لدى المعا ين سمعيا وال اجا يا ذل حي

يرى يفاق ايد

الجتالدذ يا (" :)2011أن الصعتبة يا جتاتا النمت القغتي خاصة يا القفظ لدى المعا ين سمعيا ىرجل
قلر غياب التغذية الراجعة المناسبة لمب يا مرحقة المناغاذ اقر أن ال فل األصب يا األغقا ال يلصل
اقر استشا ات سمعية كايية أو اقر ىغذية اجعة أو ىعئيئ من بل الراهدين لتت عاىمب السقبية من ال فل

األصب بالتالا يإن اإلاا ة السمعية ال ىتير لق فل اللصتل اقر تمتذج لغتي مناسا يقتل رتققيده".

(الجتالدذي 2011ي ص ص )50-49ي ويضيف يفاق ايد الجتالدذ" :أن امقية التعقب لما ىسقسل من قا
مترابط حي

يمر الفرق بالمراحل جميعما ردون صعتباتي ولكن من التات أت اند يئة المعا ين سمعيا

يإتنا تجد ثغرذ واتلة يا المرحقة العاتية وها اإلق اك حي

أن المعيرات السمعية متجتقذ ولكن يقدان

حاسة السمل ال ىمكن المعا سمعيا من قق اك المعيرات وبالتالا ىلدث يجتذ ما رين امقيات التعقب المختقفة

خاصة أن اإلق اك يأىا يا الترىيا العاتا"( .الجتالدذي2011ي ص )117ي لمذا يصعا اقر المعا سمعيا

أن ي ت من صيده القغتي وبالتالا يصعا اقي أن يكتن لدي ىلصيل ق اسا بسبا النقص السمعا.

كما ينته جمال القاسب وآخرون يا ( )2001أن اإلق اك ملت الد اسات التا اهتمي بمتتتع العمقيات
المعريية وقو ها يا كيفية ىجميئ ومعالجة المعقتمات والمنبمات بشكل االي قلر جاتا أت يعتبره "امقية
اققية معريية ق يقة ىمدف قلر ىلقيل معيرات اقمة قلر الدماغ ان طريت اللتاس وىفسيرها وإا اا

المتاصفات والمعاتا الصليلةي ومن ثب ىنظيمما يا البناا المعريا لدى الفرق واإلق اك يأخذ ادذ مستتيات

حسا ا ترات رنتع اللاسة"( .القاسب وآخروني 2001ي ص )103-102

لذل يجد رنا التتتي أت يا غياب حاسة السمل ىعتبر حاسة البصر من أهب الجتاتا المساادذ يا

امقية اإلق اك لدى المعا ين سمعياي حي

يعتبرها كل من الباحعين ختلة معتت وال اهر مجاهدي يا

( )2021اقر أتما" :ها التا يست يل الشخص من خاللما التمييئ رين األهياا واألهخاص والقد ذ اقر

التتاصل مل الناس بشكل سمل وسريل والتلرك بلرية قون مساادذ من أحد" (معتت ومجاهديي 2021

ص )72ي يما وسيقة من وسا ل قق اك المكان وإا اا أتماط مختقفة ل هكال واأللتان ويسااد اقر معرية
المسايةي وىجد اإلها ذ هنا حسا امر رت صة يا (")2014أن اإلق اك البصري يختقف ان حاسة
ب

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البصري ياللاسة ىنقل خبرذ المعير جامدذ صماا ىخقتا من التعبير والمعنر أما اإلق اك يمت الذي يترجب ىق

الخبرذ ويجعقما حيةي وبذل

يعتبر اإلق اك البصري من المراحل المبكرذ يا ىجميئ ومعالجة المع يات

والمعقتمات البصريةي يمذه العمقية ىلتل مكاتة مممة و ا دذ رين األتتاع اإلق اكية اللسية األخرى اامة

ولقمعا سمعيا خاصةي وهذا لما ىع ي لنا هذه اللاسة من معقتمات ان المنبمات المتعققة بالعالب الخا جا".

(رت صةي2014ي ص )09

يعتبر اإلق اك البصري من أهب العتامل التا ىميأ المعا سمعيا اقر التتاصل واكتساب المما ات األساسية

لقتعبير اقر ما يريدهي ومن َي ْعتَـِبر اتا الت فا يا ( )2009أن ":الكتابة أو التعبير الكتارا من أهب
المما ات األساسية التا ىسااد ال فل اامة والمعا السمعا خاصة يا تجاح امقية ىتاصق وىعقم
واكتساب لقخبرات يا العالب المليط ب وىعبيره ان مشااره وأ ااه لآلخرين"( .الت فاي  2009ص )419

حي أن القغة اامة ا ىب ي قا ما بالتفكير قلر جاتا أت كقما َك َت َن ال فل المعا
ىتسعي خبراى ومد كاى وبذل زاق ىلصيق خاصة األكاقيماي لكن وبسبا اتعدال اإلق اك السمعا يلتل
صيدا لغتيا كبي ار كقما

اإلق اك البصري لدى المعا سمعيا أهمية بالغة يا ىعقب القرااذ والكتابة وبذل يا زياقذ الرصيد القغتي
لدي وىتسيل مد كاى وخبراى لذل

وجا أن ىرىكئ جميل البرامج التعقيمية لمذه الفئة اقر هذه العمقية

المعريية (اإلق اك البصري)ي من أجل ىلصيل ق اسا يعال وتاجل لق فل المعا سمعيا.

كما أن الد اسات ىشير قلر أن اإلاا ة السمعية يمكن أن ىسبا ات يا جميل جتاتا النمت الستي لق فل
وبالتالا تجد أن ال فل يصل قلر سن التمد س قون أن ىنمت لدي المما ات األساسية والضرو ية لقتعقبي
وحسا كل من حفصة زيتي أسماا سق اتا و الدكتت ذ حقيمة هريفا يا ( ":)2021أصب االهتمال

بالعمقية التربتية اليتل ترو ذ حتمية لما لما من أهمية بالغة يا حياذ الفرق والمجتمل وىلديد مكاتت

االجتماايةي ال سيما أتنا يا م ل األلفية العالعةي والتا ىتميئ بالت ت النفسا المعريا والذي يتي الفرصة

لجميل أي ار ق المجتمل اللصتل اقر ما يريدوت " (.زيتي سق اتا وهريفاي 2021ي ص )34ي كما أو ق
الباحعتن لالهب اسيما وايسر امر امت يا ( )2021مضيفين حتل البرامج التربتية لذوي االحتياجات

الخاصة أن ":يئة المعا ين جئا ال يتج أئ من يئات المجتمل ىتصف بجمقة من الخصا ص والسمات التا

ىميئها ان غيرهاي يإتما يا أمس اللاجة قلر ررامج ىربتية وىد يبية متخصصة ىقدل لمب لتقبية احتياجاىمب
ولمساادىمب اقر ى تير مما اىمب بما يتماهر وإمكاتاىمب ليتسنر لمب ىلمل المسفولية واالاتماق اقر

أتفسمب يا متاجمة العقبات وحل مشكالت اللياذ اليتمية التا ىتاجممب" ( .اسيما وامت ي 2021ي
ص.)715

لذل سنلاول من خالل هذه الد اسة ا تراح ررتامج ىد يبا لإلق اك البصري ا ب اقر الصت والكقمات
باستخدال التعئيئ الرمئي وهذا لئياقذ وىنمية الرصيد القغتي الكتارا لدى المعا ين سمعياي ومن أجل ذل

سمي الد اسة اللالية قلر جئ ييني جئا تظري ىب يي ىناول متغيرات الد اسة بالتفصيل وجئا ى بيقا ىناول

ج

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلجرااات الت بيقية لقد اسة بما يا ذل منا شة وىلقيل وىفسير تتا جماي وامتما احتتت هذه الد اسة يا

مجمقما اقر ستة يصتل مرىبة منمجيا ويت الترىيا التالا:

الفصل االول :يمعل اإلطا العال لقد اسة بصفة اامة الذي من خالل ىب ىقديب متتتع هذه األخيرذ رداية

بصياغة اإلهكالية التا اتتمي رتساؤل اال ىرىا اقي ستة ىساؤالت يرايةي ومن صيغي يرتيات الد اسة

كإجابة مف تة ان ىق التساؤالتي ثب جاات أهداف الد اسة كإطا اال لقبل

ومن ىب ىتتي أهميتما

من خالل األهمية النظرية واألهمية الت بيقيةي ليأىا بعدها تبط متغيرات الد اسة اص الحا وإج ار يا وأخي ار

الد اسات السابقة يا هقيني هت خاص بالد اسات التا ىناولي اإلق اك البصري بصفة خاصةي وهت

احتتى اقر مجمتاة من الد اسات التا ىناولي يئة أطفال المعا ين سمعيا والتعبير الكتارا بصفة اامة.
وختمنا الفصل بإرراز مكاتة الد اسة اللالية من سابقاىما.

الفصل العاتا :احتتى هذا الفصل كذل

اقر ثالث أجئااي جئا خاص بفيسيتلجية البصر ردأ بالجماز

العصبا ومسا اى ي أما الجئا العاتا ياهتمل اقر ىعريف اإلق اك وىب الت ر قلر امقيتا التعرف واإلق اك

البصرييني أما الجئا األخير وهت األهب يقد ىب الت ر لإلق اك البصري بالتعريف قلر جاتا ذكر النظريات
المفسرذ لمذا األخير وأهميت يا ىعقيب المعا ين سمعيا.

الفصل العال  :وهت الفصل األخير بالنسبة لقجئا النظريي حي
من ثالث أجئااي جئا ىناول ييسيتلجية السملي حي

جاا اقر هاكقة الفصل السارت

ى ر نا يي قلر ىشري الجماز السمعا وآلية السملي

أما الجئا العاتا يقط ى ر نا يي قلر المفمتل وىعريف اإلاا ة السمعية قلر جاتا خصا صما أما الجئا

األخير يقط ىناول طر واستراىيجيات التتاصل البصري لقمعا ين سمعيا قلر جاتا الصت ذ الدماغية وقو ها

يا ىشكيل العقاية القغتية لدى هذا األخيري تاهي ان ال ر البصرية لقفمب وىعقيب القرااذ والكتابة لقمعا ين

سمعيا.

الفصل الرابل :منا يا هذا الفصل رتلديد المنمج المناسا لقد اسةي ومن هرحنا مراحل الد اسة
االست الاية بما يا ذل مجتمل الد اسة االست الاية وخ تاىما وحدوقها ثب أقوات البل

وخصا صما

يي اقيما الد اسة يا حدوق
أجر ْ
السيكتمترية وصتال قلر الد اسة األساسيةي من خالل ىلديد العينة التا ْ
زمنية ومكاتية معينة واتتمر هذا الفصل رذكر األساليا اإلحصا ية المستخدمة يا الد اسة األساسية.
الفصل الخامس :خصصنا هذا الفصل لعر
تتا ج الفرتيات الفراية وصتال قلر ار

وىلقيل تتا ج الد اسة بالتفصيل مرىبة رداية بعر

وىلقيل الفرتية العامة لقد اسة.

وىلقيل

الفصل الساقس :وهت الفصل األخير لقجئا الت بيقا لقد اسة بصفة اامةي الذي ىب يي منا شة وىفسير

تتا ج الد اسة اقر تتا الد اسة السابقة والتراث النظري قلر جاتا ملتتى البرتامج التد يبا المقترح ويا

ااات هذه الد اسةي ويا األخير اختتمنا بخالصة اامة ىُتجي بمجمتاة من
ظل التا ل الذي طبقي يي ِقجر ْ
التتصيات التا ىعتبر امتما متاتيل لد اسات مستقبقية.
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-1اإلشكالية:

ىعتبر حاسة السمل من المداخل اللسية التا ىشكل ناذ يسية لقمعريةي وىقعا قو ا ممما يا التعقب والنمت

اإلتساتاي " لذل

يإن يقدان الفرق لسمع يقتقه قلر التعر

لقعديد من المشكالت النفسية والتربتية

واالجتماايةي األمر الذي يجعق مجب ار اقر االاتماق اقر حتاس األخرى"( .هاكري 1995ي ص )11و د
ىق اللتاس النقص يا المعقتمات السمعيةي يعن طريت السمل يتب ىعقب المما ات القغتية حي

ال ىعت

ىعتبر القغة من التسا ل المممة يا التفاال والتفاهب رين أيراق المجتمل وها ىتخذ ادذ أهكال لقتتاصل

كالقرااذ والكتابة والكاللي ولكل منما أهمية ال ىقل ان األخرى أو ردا قما المختقفةي واند التكقب ان الكتابة
بإحدى وسا ل التتاصل القغتي يإتما ىعتبر من المما ات الفااقة يا ى تير الفمب وامقياى رئياقذ الرصيد

القغتي وبذل زياقذ مد كات الفرق لقعالب الخا جاي حي

أن يقدان السمل يفثر سقبا يا ى ت القغة ويعتبر

أهب نتات التتاصل مل العالب الخا جاي وهذا ما أها ت قلي ق اسة قيفيئ وآخرون ()daviset,al ,1986ي
"حي

امي ييما بإجراا ىقتيب ىعقيما تفسا مكعف أل بعين مفلتصا من المعا ين سمعيا ىتراوح أاما هب

رين ( )05-18سنة وذل لقت تف اقر ىأثير ات رابات السمل والعمر واتامل أخرى اقر مستتى الذكااي

القغةي األقاا األكاقيما والسقتك االجتماااي و د استخدل الباحعتن يا هذه الد اسة ب ا ية مكتتة من ادق

من االختبا ات التعقيمية والنفسية واختبا ات الذكاا وبالرغب من أن النتا ج أها ت قلر وجتق ىباين كبير يا
أقاا أيراق العينة لكن الد اسة خقصي قلر أن يقدان السمل من هأت أن يجعل الفرق معرتا لالت رابات
القغتية والتعقيمية" (ثاريي 2007ي ص .)541خاصة أن القغة مكتن أساسا لفمب وىكتين كفااات يا
جميل المتاق الد اسةي حي

أها ت ق اسة كل من يامنة سماايقا ومص فر بعقا يا ( )2011يا ق اسة

ىلي انتان الرياتيات والقغة ....أي اال ة؟ أن " :القغة ىفثر بشكل مباهر أو غير مباهر اقر التعقيب

بجميل أهكال "( .يامنة وبعقاي 2011ي ص )355

كما أن ويقيال وماير( )william et Mayer,2015يرون أن" :غالبية المعا ين سمعيا يظمرون تعفا يا
المما ات األكاقيمية اقر اكس أ راتمب السامعين وهب يتاجمتن ىلديات يا ىنمية صيدهب القغتي ان
طريت اكتساب مما ات القرااذ والكتابة تتيجة يقداتمب السمعا")willam et Mayer ,2015,P630-666(.

ومن هنا ىتض اللاجة قلر ى بيت استراىيجيات وبرامج ىربتية وىد يبية ىساادهب اقر ىلسين مما ىمب

األكاقيمية ومن أهمما القرااذ والكتابةي قلر جاتا أن ويقيال ( )william,2002يضيف :أت غالبا "ما يبدأ

األطفال المعا ين سمعيا رد اسة بمفرقات بسي ةي مما يعرتمب قلر تقص ياقح يا صيدهب القغتي".

()william,2002,p50,503ي وهذا ما ذكرى ا ال ()2017ي حي

أها ت قلر أن ":هناك العديد من

الد اسات أوتلي وجتق صعتبات كبيرذ لدى ال الب المعا ين سمعيا يا قىقان مما ات الكتابة خصتصا

مما ات اإلمالا والتعبير الكتارا والذي يعئى قلر تعف مستتى القغة الشفمية لديمب"( .ا الي 2017ي

ص )05
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كما ىشير ق اسة اللاي والئ يقات يا ( )2013أن ":مما ات الكتابة لدى ال الب المعا ين سمعيا ىت قا
د ات معرييةي حي

أن كتابة المقال أو التقرير ال رد لما من الربط رين الخبرات الشخصية والمعقتمات

السابقةي والمعرية الجيدذ بالمعقتمات المتنتاة التا د يصعا قتتاجما وىرجمتما كتاريا مما يضل اقر ااىت
المعقب مممة كبيرذ تلت االهتمال بالخبرات الكتارية والتد يا وىكعيف المما سات اقيما ليتلقت التلسن".

(حاي ي الئ يقاتي 2013ي ص )904

يشير الئهراتا يا( )2015حتل اإلاا ة السمعية واال تما بالرصيد القغتي أن ":الفقدان السمعا يعيت ان

يمب المعاتا والتعريفات وصياغة العبا ات مما يتفت مل العديد من الد اسات التا أو قها والتا أثبتي أن

التعبير الكتارا يعتبر واحدذ من العديد من الصعتبات األكاقيمية واالجتمااية كصعتبة يمب المعقتمات

واأليكا رين المتاتيل المختقفة" (الئهراتاي 2015ي ص  .)129يا تتا ذل وبالرغب من كل الت ت ات

العقمية والتكنتلتجية التا أحرزها العالب يا مجال التكفل رذوي اإلاا ة السمعية يظل غير اق اقر قكساب
هفالا الكعير من القد ات المعريية العقيا التا من أررزها القغة المن ت ة والمكتتبة اقر حد ستاا وهذا كق

بسبا يقدان حاسة السمل)I.n.p.e.s,2005,P35( .

يإذا سقمنا أن امقية القرااذ والتعرف اقر الكقمة ماها قال امقية بط صتىمب سمعيا بلرف وأن كل حرف
يعبر ان صتت يناسب والقرااذ يمكن أن ىعرف اقر أتما امقية ي

متز مسمتاة أو مقرواذ و ب ما بما

يقارقما من متز مر ية والتا ها اللروفي ثب الربط رينما يا امقية القرااذي وبالتالا التعرف اقر الكقمةي

يمن هنا يتبين لنا أن اللققة الفنتلتجية ىتققر المعقتمات من خالل ناىين قثنين هما القناذ السمعية والقناذ
البصريةي وإذا كان ال فل السقيب سمعيا يعتمد اقر الرؤية ويفمب ما يدو حتل باآلليات العالثة :اإلها ذي

العينين والتعبير التجما ثب يد ج آلية جديدذ وها الكالل الشفتي يإن ال فل المعا سمعيا حسا ما لخص
ريسكيتماىيا ( )Busquet et Mattier,1986يمت ":يقجأ قلر ميكاتيئمات أخرى لقفمب ىعت

السمعا بالعامل البصري لذل

العامل

يعتبر ال فل المعا سمعيا مالحظا ممتا از وهذا كعامل ىعتيضا لفقدان

اقي قاا ت ىنظيب المعيرات البصرية وىلقيقما لالستفاقذ من أكبر ادق من المعقتمات

السمعا حي

ىفر

البصرية حي

أها ت ق اسة العالب واتسبر ) (Ranscbburg,1925المتكتتة من صت ألهخاص يتب

المد كة من خاللماي ىعتيضا ان النقص يا المعيرات الصتىية"Busquet et Mattier,1986,pp173-( .
. )175
لقد ريني العديد من الد اسات ااتماق المعا ين سمعيا اقر حاسة البصر وخاصة اإلق اك البصري والذاكرذ

ا تراحما ل طفال لمدذ ثاتية وتصف وىتمعل التعقيمة يا التعرف اقر هفالا األهخاص تمن صت أهخاص
آخرين يقد خقصي النتا ج رتفت

المعا ين سمعيا اقر أ راتمب العاقيين .كما أظمرت تتا ج العالب

رال ( )Blair,1975لد است المقا تة ل طفال المعا ين سمعيا والعاقيين يا قااقذ قتتاج األهكال المندسية
المقتبسة من اختبا

راهال كيندال ( )graham kendaleالذي ىنص ىعقيماى اقر قااقذ قتتاج الرسب بعد

مالحظت رتفت المعا ين سمعيا اقر العاقيين .
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كما ريني العديد من الد اسات ااتماق المعا ين سمعيا اقر اإلق اك البصري بمختقف أتتاا ومن هنا يقد

استقئل رناا ررامج ىعقيمية ا مة اقر اإلق اك البصري وهذا من أجل زياقذ الرصيد القغتي الكتارا لفئة

المعا ين سمعياي ومن خالل امقنا يا مجال اإلاا ة السمعية لمدذ ىفت العشر سنتات وبسبا احتكاكنا

المستمر بالمعقمين المختصين يا المرحقة االرتدا ية واألساىذذ يا مرحقة المتتسطي الحظنا أن المشكقة

األساسية التا ىعاتا منما جل يئات اإلاا ة السمعية ها الرصيد القغتي الذي يسبا اج ائ يا التلصيل
األكاقيما لمذه الفئة بسبا مستتى الصعتبة يا يمب المفرقات المختقفة باختالف المستتيات الد اسيةي قلر

جاتا أن جل البرامج المتجمة لمذه الفئة غير خاتعة لقتكييفي يالمعا ين سمعيا قاخل المدا س الخاصة

يتققتن تفس البرتامج الد اسا الذي يتققاه أ راتمب العاقيين يا المستتيات االرتدا ا المتتسط والعاتتي وبسبا

التئال التالميذ بسااات المنماج الد اسا يصعا اقر األخصا يين األ طفتتيين ىئويد المعا ين سمعيا بعدق
كاف من الكقمات لئياقذ صيمب القغتي والذي يمكنمب من متاكبة المناهج الد اسية بمختقف مستتياىما.

لذل

ا ىأينا أن تقتل رمذه الد اسة المتمعقة يا ا تراح ررتامج ىد يبا لإلق اك البصري ا ب اقر الصت

والكقمات باستخدال التعئيئ الرمئي لئياقذ الرصيد القغتي الكتارا لقمعا ين سمعياي حي

أتنا الحظنا خالل

اللصص الفرقية أن المعا ين سمعيا اند احتكاكمب باألهخاص الذين ال يد كتن لغة اإلها ذ يميقتن لالىصال
ان طريت الكتابة أو ار

الصت ي قلر جاتا أتنا أ قتا استخدال التعئيئ الرمئي من أجل زياقذ الدايعية

لإلتجاز لدى أيراق مجمتاة الد اسة المختا ذي من أجل زياقذ العقة بالنفس لديمب من خالل ىققيص يرص
يعد أسقتب التعئيئ الرمئي واحدا من األساليا التا

اإلحباط بسبا ىك ار الفشل وىعبيي أثر النجاحي حي

باىي اليتة الظمت كخالصة لنتاىج النظرية السقتكية الملدثة والتا أسس أيكا ها سكينر( )skinnerالذي

ااتقد اكتشاي العال ة القا مة رين االستجابة والتعئيئي وبأت د وجد مفتاح التعقبي ومن جاتا آخر ىستند

التربية الخاصة المتجمة ل يراق ذوي االحتياجات الخاصة امتما والمعا ين سمعيا خصتصا قلر مبدأ ىكايف
الفرص التربتية لجميل األيراقي بما ىسم

د اىمب واستعداقاىمبي حي

يفكد أكسقت ق ( )Axelordأن:

"استخدال التعئيئ الرمئي يا غرية التد يس يفقي قلر ىعديل السقتك وىسمر المعئزات الرمئية بالمعئزات
القارقة لالستبدال وها أهياا ااقية يلصل اقيما الفرق بعد ىأقيت لقسقتك المقبتلي ىعت

وىستبدل بمعئزات

أخرى ماقيةي ويرى ألفرق هيقا وآخرون ) (Alfed Hailli et Al,1993أن مص ق التعئيئ الرمئي

يستعمل لإلها ذ قلر مجمتاة من أساليا ىعديل السقتك التا ىشمل ىتظيف المعئزات الرمئية لتلقيت

األهداف المنشتقذ والمعئزات الرمئية ها متز ماقية يمكن ىتييرها مباهرذ بعد حدوث السقتك ويتب استبدالما

يا و ي الحت بمعئزات مختقفةي ومن الرمتز التققيدية المستخدمة يا ر ارمج ىعديل السقتك ال تابل والنجتل
وغيرها من الرمتز المختقفة"(.الخ يا وحديديي1993يص )56

قن البرامج القا مة اقر أسقتب التعئيئ الرمئي ىعقب ال فل أن يبذل مجمتق من أجل العتاب الرمئي قلر

جاتا العمل لت تير السقتكيات المممة وخاصة األكاقيمية منما وهذا ما يتفت اقي سكينر()Skinner

وكراسر( ،)Krasserحي

يشير هذا األخير أن "ستاىسا وآخرون ) (statsa et Alكاتتا أول من استخدمتا
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تست التعئيئ التدايما يا ررامج لققرااذي واستخدمتا المكايآت التا يمكن ىغييرها أو ىبديقما رتشكيقة من

المأكتالت والدمري رينما يعتبر ماكقتلين ( )Mclanylinأن من أكعر الد اسات ال متحة التا ىضمني

ينيات التعئيئ الرمئي ىق التا ال رما آيقتن وآزون( )Ayllan et Azrin,1968والتا ىب ى بيقما يا
بعض المستشفيات"( .ابد اللفيظي 2006ي ص ص )84- 83- 82

قلر جاتا أت أها ت العديد من الد اسات األُخرى قلر أهمية التعئيئ الرمئي يا البرامج العالجية والتد يبية
خاصة التا ىمتب بالسقتكي لذل ا ىأينا استعمال هذا األسقتب من أجل ىعبيي أثر التعقب بسبا المشكالت

الذاكرذ التا يعاتيما المعا تن سمعيا وأيضا من أجل استم ار الدايعية لقعمل لدى أيراق العينة بسبا طتل
البرتامج المقترح وكعرذ الكقمات المستخدمةي وبناا اقر ما سبت يمكننا صياغة مشكقة الد اسة يا التساؤل

التالا:

ما أثر البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي)
يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين سمعيا؟
حيث انبثقت منه التساؤالت الفرعية التالية:
•

هل ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج

•

هل ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير الجنس (ذكر/أتعر) لدى أيراق مجمتاة الد اسة؟

التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة
الد اسة؟
•

هل ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج

•

هل ىتجد اال ة ا ىباطية رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج

•

هل يمتد ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت

•

هل ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك

التد يبا المقترح لإلق اك البصري رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة الد اسة؟
المقترح لإلق اك البصري؟

بفترذ زمنية تامما  3أهمر؟

البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة

البل ؟

-2فرضيات الدراسة:

-1-2الفرضية العامة:

لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) ىأثير

يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين سمعيا.
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-2-2الفرضيات الفرعية:
•

ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج

•

ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير الجنس (ذكر/أتعر) لدى أيراق مجمتاة الد اسة.

التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة

الد اسة.
•

ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج

•

ىتجد اال ة ا ىباطية رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة الد اسة.
المقترح لإلق اك البصري.
•

يمتد ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت

بفترذ زمنية تامما  3أهمر.

•

ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك

البصري الدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة
البل .
-3أهميةالدراسة:

ىتض أهمية هذه الد اسة من تاحيتين هما:

-1-3الهمية النظرية :ىكمن أهمية الد اسة ييما يقا:

 -الفئة التا تتعامل معما من المعا ين سمعيا وملاولة ىنمية صيدهب القغتي الكتارا من خالل

البرتامج التد يبا المقترح الذي ىقدم الد اسةي حي تتناول يي ىنمية قحدى القد ات المعريية المتمعقة

يا اإلق اك البصريي وهذا ان طريت استخدال كقمات وصت يا ب ا ات قلر جاتا التعئيئ الرمئي

كنتع من اإلهراط لئياقذ الدايعية لتخئين أكبر ادق ممكن من الكقمات المقدمة يا البرتامج التد يبا.

 أهمية المتتتع الذي تتناول وإخراج قلر حيئ التفعيل اإليجاراي وكعي ار ما تقمس االهتمال العالماوالملقا بفئات اإلاا ة بصفة اامةي واإلاا ة السمعية بصفة خاصة والملاوالت المستمرذ إلاداق

وىنفيذ البرامج التربتية المال مة لمبي حي

أثبتي الد اسات أن ااية المعت ين سمعيا لما يااقيتما

وأن اا دها اال تصاقيي االجتمااا والتربتي يفت ما يصرف اقيما من أمتال وجمتق.

 ما يئيد من أهمية البل ملاولت ىنمية الرصيد القغتي (الكتارا) ل طفال المعا ين سمعيا من خاللالبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري يا الد اسةي متت عين أن يسمب يا يل د اىمب اقر

التتاصل اامة والتلصيل الد اساي واستخداممب لقغة بشكل مقبتل قلر حد ما مما يسااد اقر الفمب
الق ار ا وبذل ىلصيقمب الد اسا الجيد.
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 -وبال ه يإن النتا ج اإليجارية المتت ل أن يصل قليما البل

اللالا من خالل البرتامج المقترح

ستف ىخدل األطفال المعا ين سمعيا وأسرهب والمعقمين والمشريين وسيخفف من وطأذ الضغط اقيمب
وإ هاقهب قلر ال ر السقيمة يا التعامل والتتاصل معمب.

-2-3الهمية التطبيقية:

 -ىفيد الد اسة اللالية كال من مخ

ا ومنفذي البرامج والمناهج التربتيةي وىقدل لمب ررتامجا ىد يبا

ا ما اقر االق اك البصريي قلر جاتا أسس وينيات مختقفة لتد يا هفالا االطفال اقر التتاصل

الفعال اامة والكتارا خاصة بما يسااد اقر ىلسين ىلصيقمب الد اسا وىتاصقمب مل المجتمل
ايضا.

 وىفيد آباا األطفال المعا ين سمعيا خاصة يا ظل حاجاىمب قلر الكعير من المعقتمات األساسيةيا معرية القصت ال بيعا لمما ات القغة والتتاصل واستراىيجيات اكتسارما وىعقيمما ألطفالمب
وأيضا معرية ال ر المناسبة والفنيات البيداغتجية المساادذ اقر ذل .

اللالا يا وتل أساليا ىربتية ىأهيقية ىنمتية ىخدل مفسسات اإلاا ة

 ويتت ل أن ُيسمب البلالسمعية واألخصا يين يا ى تير هذه األساليا التا ىنش ما البرامج التد يبية المتنتاة لقفئات
المختقفة من المعا ين سمعيا.

 أن ما سيتتصل قلي البرتامج التد يبا من تتا ج ملاولة لسد النقص ف مجال البرامج المقدمةل طفال المعا ين سمعيا يا البيئة الملقية التا ستسمب بإكساب األطفال صيد لغتي (كتارا).

 االستفاقذ من تتا ج الد اسة اللالية يا قاداق ررامج ىد يبية وسقتكية أخرى ىتناسا مل خصا صوسمات هذه الفئة وبما يتناسا واحتياجاىمب أيضا.

-4أهداف الدراسة:

ىسعر الد اسة اللالية لتلقيت األهداف التالية:

 التلقت من أثر البرتامج التد يبا لإلق اك البصري يا ىنمية الرصيد القغتي الكتارا لدى يئة المعا ينسمعيا.

 الكشف ان أثر البرتامج التد يبا القا ب اقر الصت والكقمات باستخدال التعئيئ الرمئي يا ىنميةالرصيد القغتي الكتارا لدى اينة من االطفال المعا ين سمعيا.

 الكشف ان الفرو يا ق جات القياس القبقا والبعدي لقبرتامج التد يبا لإلق اك البصري يا ىنميةالرصيد القغتي الكتارا لفئة المعا ين سمعيا رين الذكت واإلتاث.

 الكشف ان الفرو يا ق جات القياس القبقا والبعدي لقبرتامج التد يبا لإلق اك البصري يا ىنميةالرصيد القغتي الكتارا لفئة المعا ين سمعيا رين ذوي اإلاا ة المتتس ة والشديدذ.

 معرية أهمية التعئيئ الرمئي يا زياقذ التأثير اإليجارا لدى يئة المعا ين سمعيا وخاصة انداستعمال البرامج التد يبية.
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 الكشف ان وجتق اال ة ا ىباطية رين االمات المعا ين سمعيا يا ماقذ القغة العربية والبرتامجالتد يبا المقترح لإلق اك البصري يا ىنمية الرصيد القغتي الكتارا.

 الكشف ان ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري يا زياقذ الرصيد القغتي لدى المعا ينسمعيا بعد ى بيق بفترذ تامما  3أهمر.

-5الضبط االصطالحي واإلجرائي لمتغيرات الدراسة:

يمكن القتل بشكل اال أن المقصتق بالتعريف كما أو قه أرتاالل يا  2011هت "قا اا معنر لكقمة

لمص ق أو ابا ذي ويمكن القتل أن التعا يف االص الحية واإلج ار ية اقر حد ستاا ترو ية لقبل ألتما

ىمكن الباح

من االتتقال من المستتى النظري قلر المستتى العمقا الت بيقا لبلع ي ومن يست يل الباح

ياس المفاهيب المجرقذ والضبط اإلج ار ا لمتغيرات الد اسةي وهت قا اا ىعريف لكل متغير من متغيرات

الد اسة ات ال ا من الئاوية التا يتناول من خاللما الباح

متتتع بلع وحتر يكتن التعريف ذا معنر

يجا أن يكتن جئاا من اإلطا النظري الذي يتبناه الباح ستاا بشكل صري أو تمنيا يالتعريف اإلج ار ا

لمتغير ما هت قال ىعريف المفاهيب رتلديد األتش ة واإلجرااات الضرو ية لقياسما و غب أن خبرات الباحعين
وىقا يرهب وتتا ج بلتثمب ىساادتا يا التصتل قلر ىعريف معين قال أن التعريف اإلج ار ا لمتغير ما يبقر

امقية ااتبا يةي وىعتبر التعا يف اإلج ار ية هامقة لمتغيرات الد اسة وكايية قذا كاتي اإلجرااات المذكت ذ يا
التعريف ىكفا لجمل البياتات الالزمة إلىمال البل

)48-47

يا أحسن صت ذ ممكنة"(.أرتااللي2011ي ص ص

وات ال ا مما ىب ذكره ستف تت ر لضبط متغيرات الد اسة اص الحا وإج ار يا اقر النلت التالا:
-1-5البرنامج التدريبي:

-1-1-5إصطالحا :يعرف البرتامج التد يبا اقر أت  ":الجمتق المنضمة والمخ ط لما لتئويد المتد بين
بمما ات ومعا ف وخبرات متجدقذ ىستمدف قحداث ىغييرات قيجارية يا خبراىمب واىجاهاىمب وسقتكياىمب من

أجل ى تير كفاية أقا مب"( .ال عاتاي 2007ي ص  )14حي

أها ال عاتا قلر اامقين مممين يا رناا

البرامج ىمعال يا التنظيب والتخ يط من أجل قكساب المتد بين مما ات وخبرات لفيدهب يا ىنمية كفاااىمب.

قص ُد بالبرتامج التد يبا يا الد اسة اللالية بأت  " :سقسقة من العمقيات المنظمة
-2-1-5إجرائياُ :ي َ
والمخ ة ىمدف قلر ىد يا األطفال المعا ين سمعيا (أيراق مجمتاة الد اسة) من خالل ىقديب مجمتاة من

الكقمات مقسمة قلر ملاو متنتاة والتا ىسااد يا ىنمية الرصيد القغتي الكتارا لدى المعا ين سمعيا
وبالتالا ىنمية ىتاصقمب وهت ررتامج ىد يبا يعتمد اقر ادذ ينيات معل النمذجةي القعاي استراىيجية التعقب

التعاوتا وىباقل األقوا وأساليا االجية سقتكية مختقفة أهمما التعئيئ الرمئ يتسااد يا ىد يا اإلق اك

البصري لينما الرصيد القغتي الكتارا لمجمتاة الد اسة"(تقدمما بصت ذ أكعر وتتحا يا وصف أقوات
الد اسة يا يصل اإلجرااات الميداتية).
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-2-5اإلدراك البصري:

-1-2-5إصطالحا :يعرف اإلق اك البصري اقر أت  ":القد ذ اقر ىأويـل وىفـسير المعيـرات البـصرية
وإا ا ما المعاتا والدالالتي وىلتيل المعير البصري من صت ى الخال قلـر جـش قي اإلق اك الذي يختقف

يا معناه وملتتاه ان العناصر الداخقة يي "( .الئياتي 1998ي ص  )340بمعنر أت القد ذ اقر قق اك

وىفسير المعقتمات والمعيرات البصرية ويممما بالصت ذ التا يت قبما المت ف أو التتعية.

قص ُد أت  " :د ذ األطفال المعا ين سمعيا (مجمتاة الد اسة) اقر ىأويل وىفسير المعيرات
-2-2-5إجرائياُ :ي َ
البصرية المقدمة لمب أثناا البرتامج التد يبا المعدي والذي ُيعبَّر ان بالد جة التا يلصل ييما كل طفل

رتعري وإق اك لقكقمات من خالل الصت المقدمة ل وإااقذ كتابة الكقمات اقر المقياس (المقياس الخاص

بالبرتامج المقترح لإلق اك البصري).

-3-5التعزيز الرمزي:

-1-3-5إصطالحا :يعري كيقا ( )Kelly,1989اقر أت " :اإلجراا الذي يفقي قلر حدوث السقتك قلر
ىتابل قيجارية أو قلر قزالة ىتابل سقبيةي األمر الذي يترىا اقي زياقذ احتمال حدوث ذل

السقتك يا

المستقبل يا المتا ف المماثقة .وهت يعرف وظيفيا أي من خالل تتا ج اقر السقتك يإذا أقت ىتابل السقتك
قلر زياقذ احتمالية حدوث يا المستقبلي كما أن العقاب أحياتا يفقي قلر زياقذ احتمالية حدوث السقتكي

يإخراج طالا مشاكس من غرية الصف د يفقي قلر يال ال الا رتك ار السقتك تفس يا المرات القاقمة
ليلظر بالخروج من الصف (وهذا ما يسمر بالتعئيئ السقبا) ومن ثمة يإن التعئيئ ال يلدث قال قذا أقى

المعير الذي أاقا السقتك قلر ىقتيت يإذا لب يفق قلر ىقتية السقتك يمت ليس ىعئي ائ أصال ألتنا د ال تست يل
ىلديد المعئز المناسا لقفرق ولعل العتامل التا ىفثر يا يعالية التعئيئ لب ىراع"(Kelly, 1989, p.123) .

هنا كيقا ُيأكد أن السقتكيات اإليجارية التا يقيما التعئيئ ىترىا اقيما قمكاتية حدوث تفس السقتك اإليجارا
والعكس صلي ي قلر جاتا أت ينته اقر أن ثبات حدوث السقتك اإليجارا هت قليل اقر تجااة المعئز.

-2-3-5إجرائيا :يمت قجراا يشتمل اقر ىقديب معئزات مئية حال حدوث السقتك المرغتب يي

أو

االستجابة المرغتب ييما من طرف التقميذ أال وهت قااقذ كتابة التقميذ من ذوي اإلاا ة السمعية لقكقمة ردون
أخ اا قمال ية وهذه المعئزات ىستبدل يا و ي الحت بأهياا مفضقة والمعئزات الرمئية ها أهياا مختقفة )

كالنجتل والقصقات  ...قلخ( ليس لما أية يمة ىذكر بلد ذاىما اقر األ ل يا رداية األمري لكنما ىكتسا
ميئذ التعئيئ يا كتتما ىستبدل بمعئزات أولية أو ثاتتية ىسمر المعئزات الداامة حي
األطفال يختا ون معئزاىمب الداامة بأتفسمب لتقدل لمب جتا ئهب يا تماية كل ملت .

ا ىأينا أن تجعل

-4-5الرصيد اللغوي الكتابي:

-1-4-5إصطالحا :يعرف اقر أت  ":ق جة االكتساب التا يلققما الشخصي أو مستتى النجاح الذي

يصل قلي ي يمت القد ذ اقر ىنفيذ النظرية التا يتعقمماي وذل من خالل أقاا واجباى العقمية الالزمة التا
ىسااده اقر ىأقية امق وواجباى يا التا لي والرصيد القغتي مرىبط بماقذ ق اسية أو مجال ىعقيما وباألقاا
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الد اسا لق الا لتتتي المدى الذي ىلققي يي األهداف التعقيمية (أولبصيري 2017ي ص  .)08وهنا

تالحظي أن الباح

أولبصير يشير قلر أن الرصيد القغتي هت ق جة اكتساب الفرق لقمفرقات أو الكمية التا

يتمكن من استيعارما والتا ىمكن من القيال بالتاجبات األكاقيمية الم قتبة من .

كما ىعري القجنة الدا مة لقرصيد القغتي بالمعمد التطنا التربتي الج ائ ري بأت  ":مجمتاة مفرقات اربية
ىفقي مفاهيب ال فل يا سن معيني ىق المفاهيب التا و قت اقر لسات ي أو صيغي ااتبا ا للاجت " قتايتا

اقر التعريف السارت يمذا التعريف يربط لنا اكتساب المفرقات القغتية بسن معين حي ها مجمتع المفرقات

المستعمقة لتأقية غر

معين.

-2-4-5إجرائيا :يعرف اقر أت " :مجمتاة من المفرقات التا يكتسبما المعا سمعيا (مجمتاة الد اسة)
ويلتاجما من أجل التتاصل ومن أجل ىتسيل قا رذ مد كاى ".

-5-5اإلعاقة السمعية:

-1-5-5إصطالحا :يعري القريتىا اقر أت " :يقصد باإلاا ة السمعية ىق المشكالت التا ىلتل قون أن

يقتل الجماز السمعا اند الفرق رتظا ف ي أو ىققل من د ذ الفرق اقر سماع األصتات المختقفة وىتراوح

اإلاا ة السمعية يا هدىما من الد جات البسي ة والمتتس ة التا ينتج انما تعف سمعا قلر الد جة

الشديدذ جداي والتا ينتج انيا صمب"( .القريتىا وآخروني 1995ي ص)138ي ومن هنا يمكننا القتل أن

اإلاا ة السمعية ها ادل د ذ الجماز السمعا اقر ىمييئ و قق اك األصتات المختقفة مما ُيفقي بالفرق قلر
العجئ السمعا.
-2-5-5إجرائيا :تقصد بالمعا سمعيا يا ق استنا اللالية بأت الفرق الذي يقد السمل بشكل جئ ا

أو

كقا وهت المقتلت بمد سة الصب والبكب (بمدينة حجتط رتيبازذ) بعد أن ىب بتل من طرف المجقس النفسا

البيداغتجا لقمد سة من خالل ق اسة مقف ال باي النفساي األ طتيتتاي البيداغتجا واالجتمااا والذي

سيخضل لبرتامج ىد يبا مقترح لإلق اك البصري صد زياقذ صيده القغتي الكتارا.
يقسب المعت تن سمعيا قلر تعاف السمل وذوي الصمب:

ضعيف السمعُ :يعرف اقر أت " :الشخص الذي يعاتا من ق جة يقدان سمعا ىجعق يتاج صعتبة يايمب الكالل باالاتماق اقر حاسة السمل يقطي ستاا باستخدال السمااات أو ردوتماي حي يصل الفقدان

السمعا ( 35-69قيسبل)"( .قرراهيبي 2008ي ص  )538ومن هنا يتض لنا أن تعيف السمل ُيعتبر
هخصا يسمل رد جات قيقة ويجد صعتبة يا التعبير الشفما.
-الصم :يعرف سمي (" :)Smith 2001الشخص األصب بأت الشخص الغير القاق اقر قق اك األصتات

يا البيئة الملي ة ب ريقة مفيدذ باستعمال السمااة ال بية أو ردون استعمالماي كما أت غير اق اقر

استعمال حاسة السمل ك ريقة أولية أساسية الكتساب المعقتمات"( .الئ يقاتي 2003ي ص )56بمعنر أن
األصب يعتبر يرقا ااج ائ ان سماع حتر األصتات العالية وال يلتاج لمعينات صتىية رل قلر ز ع ت عا

الذي يعتبر امقية جراحية.
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-6الدراسات سابقة:
ار

لبعض الد اسات السابقة ذات الصقة بمتتتع الد اسة:

قن ىتظيف الد اسات السابقة يا أي بل

يسمب يا ىلقيت أغ ار

جمةي ىتجقر يا ىلديد المشكقة ويا

رقت ذ التعريفات اإلج ار ية لمتغيرات الد اسة الجديدذ وىلديد بعض متغيرات الد اسةي ويا منمجية البل

واختيا األساليا اإلحصا ية المناسبةي ويا قاداق أقاذ الد اسةي ويا صياغة يرو
قثراا الجاتا المعريا مداب لقد اسات اللديعة التناولي وىبع

الد اسة وأيضا يا

اقر ىجديد المعا ف وصياغتما يا الا

بلعا تتاا بلسا المشكالت الم روحة يا الميدان .بالنظر قلر متتتع ق استنا الذي يتعقت باختبا أثر
ررتامج ىد يبا مقترح لإلق اك البصري ا ب اقر الصت والكقمات باستخدال التعئيئ الرمئي لئياقذ الرصيد

القغتي الكتارا لقمعا ين سمعياي ولذا ستف تنا ش بعض الد اسات ذات العال ة بمتغيرات الد اسة اللالية
حي

ىتكتن الد اسات السابقة من ملت ين واحد يشمل الد اسات الخاصة باإلق اك البصري لقمعا ين سمعيا

والملت األخر خاص بالد اسات الخاصة بالتعبير الكتارا لقمعا ين سمعيا .لذا سنت ر قلر جمقة من

الد اسات العربية واألجنبية مما و ل ىلي أيدينا أثناا البل
جاتبا من جتاتبما.

والتا ىقب بمتتتع الد اسة اللالية أو ىمس

-1-6الدراسات الخاصة باإلدراك البصري :بعض الد اسات السابقة التا ىناولي اإلق اك البصري من خالل
ألم ْي
الطالع اقر األقب التربتي يا مجال االق اك البصري ىمكنا من جمل ادق من الد اسات التا َّ
بالمتتتع وها كالتالا:

-1-1-6دراسة أردن ،أتمان وتوناي :)Erden& Otman &Tunay( 2004
كان الغر

من هذه الد اسة هت ىقييب اإلق اك البصري ل طفال تعاف السملي وىلديد صت هب يا ررامج

قااقذ التأهيل .حي

ىكتتي اينة الد اسة من أ بعين طفال يعاتتن من تعف يا السمل ىتراوح أاما هب

رين  10-8سنتاتي وىمي مقا تتمب بأاما مماثقة لـ  40طفال سقيما .ىب ىضمين األطفال الذين يعاتتن

من  71قيسيبل وأكعر من تعف السمل اللسا العصبا يا كقتا األذتين يا هذه الد اسة .ىب استخدال

ىصت الشكل األ تاي والمتتل يا الفضااي وإختبا ات تسخ التصميب لتقييب اإلق اك البصري لقمتتتاات

(قختبا ات  .)AyresSouthernCalifornia Sensorial Integrationكان متتسط مستتى تعف
السمل  13.86-/+ 95.5قيسيبل ل ذن اليمنر و 14.3-/+ 92.25قيسيبل ل ذن اليسرى .لب ىكن هناك

يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط العمر وال تل ووزن الجسب رين المجمتاات ( .)P> 0.05كاتي
جميل ق جات االختبا لقمجمتاة الضاب ة أاقر بكعير من ىق الخاصة باألطفال تعاف السمل ( P

 .)<0.05ومل ذل ي لب يكن هناك ير كبير يا و ي االتتماا من اختبا تسخ التصميب رين المجمتاات

( .)P> 0.05د يت ت صت التلفيئ وصعتبة التعقب لدى األطفال تعاف السمل ااتماقا اقر مشاكل
االىصال .د ىسقط تتيجة هذه الد اسة الضتا اقر األقريات حتل ى تير ىقنيات التقييب الجديدذ وبرامج
قااقذ التأهيل المناسبة ل طفال تعاف السمل
)al, 2004, p281

أو البالغين يا مختقف الفئات العمريةErden end ( .
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-2-1-6دراسة الزغبي محمد احمد علي :2005
هدف الباح

من خالل ق است قلر الكشف ان سراة التعرف البصري اقر اللروف العربية ااتماقا اقر

خصا صما المميئذ من حي هكقما وادق تقاطما ومت ل ىق النقاطي ومت ل كل حرف من الس ر .رقغ أيراق

الد اسة ( )120طالبا وطالبة من الجامعات األُ قتيةي وها ك يا كل ىجربة ( )60طالبا وطالبة و د ىب
ىتزيعمب اقر مجمتاتين ىجربتين بالتساويي ها ك يا كل ىجربة ( )60طقبا وطالبة .استخدل الباح معيرات

من ىراكيا ذات اللروف األ بعة لتمعل أتماط اللروف العربيةي حي

كاتي هذه المعيرات ابا ذ ان أزواج

ذات اللد األقتر من االختالفي و د رقغ ادق معيرات التجربة األولر ()40ي استعمقي لقكشف ان سراة

قق اك اللروف ااتماقا اقر غياب النقاط ووجتقها/وكذل ادق النقاط (تق ة واحدذي وتق تيني وثالث تقاط)

واستناقا قلر مت ل النقاط (أسفل اللروفي أو أااله) .يا حين رقغ ادق معيرات التجربة العاتية ( )26معي ار

ىجريبيا استخدمي لقكشف ان سراة قق اك اللروف العربية المنفصقة والمتصقةي واللروف المدوتة يت
الس ري وىلي الس ري واقر مسا الس ر .وىب ار
ىب ار

المعيرات اقر هاهة جماز حاستب ملمتل حي

الكقمة ارتا متكر ا وسريعا رئمن مقدا ( )50مل/ثاتية لكل معير وذل

من خالل ررمجية

حاستبية أادت لمذه الغايةي وىب ياس سراة التعرف البصري اقر المعير بعدق مرات العر
لقتعرف الصلي اقر ذل

الم قتبة

المعير .وأها ت تتا ج التجربة األولر المتعققة بالتنقيط قلر اللروف غير

المنقتطة كاتي أسرع يا التعرف البصري من اللروف المنقتطة كما كاتي اللروف ذات النق ة التاحدذ

والنق تين أسرع يا التعرف البصري من اللروف ذات النقاط العالثي كما كاتي اللروف المنقتطة رنق تين

أسرع قق اكا من اللروف المنقتطة رنق ة واحدذ .وكذل كاتي اللروف المنقتطة من األسفل أسرع قق اكا
من اللروف المنقتطة من األاقر .كب أها ت تتا ج التجربة العاتية المتعققة باالىصال واالتفصال والمت ل
من الس ر يقد أظمرت أن اللروف المنفصقة كاتي أسرع قق اكا من اللروف المتصقةي وكاتي اللروف

المدوتة يت الس ري واللروف المدوتة ىلي الس ر أسرع قق اكا من اللروف المدوتة اقر مسا الس ر.

و د ىب ىفسير النتا ج استناقا قلر تظرية الخصا ص المميئذ لكل صيغة من الصيغي والتماثل واالختالف رين

األتماط والعاا اإلق اكا2005( .ي الئغبا)
-3-1-6دراسة محمد جعفر ثابت :2007

هديي ق اسة ثاري قلر معرية ما قذا كان هناك اختالف رين المعا ين سمعيا وسقيما السمل يا امقيات

االتتباه واإلق اكي وكذل قلر معرية ما قذا كان هناك اختالف يا الجتاتا المذكت ذ اا دذ قلر اامل مستتى
الصف الد اسا .يقد أها ت الد اسات السابقة قلر صت الفمب الق ار ا والعمقيات المعريية المرىب ة ب لدى

المعا ين سمعيا .و د ايتر

الباح

يا الد اسة اللالية بأن سبا هذا القصت د يكتن اا دا قلر اختالف

امقيات االتتباه واإلق اك لدى هذه الفئة من أيراق المجتمل ان سقيما السمل .و د ال باختبا االتتباه
باستخدال ررتامج حاستبا ب ريقة (مممة البل

البصري)) (visual search taskو ال بقياس اإلق اك

باستخدال تسخة اإللكتروتية من (اختبا متلر الير لقياس خ أ اإلق اك) .و د ىب ى بيت االختبا ات اقر
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اينة من األطفال المعا ين سمعيا تامما  43طالبا من طالب الصف األول والصف العال

االرتدا اي

واينة أخرى مكتتة من  71طفال من سقيما السمل من تفس المستتيات الد اسية .و د أيدت تتا ج الد اسة
يرتيات الباح

حي

وجد يرو قالة قحصا يا رين المعا ين وسقيما السمل لصال الفئة األخيرذ يا

اختبا االتتباهي كما وجد أن ق جات طالب الصف العال االرتدا ا كاتي ق جاىمب أيضل من ق جات طالب

الصف األول االرتدا ا لدى كقتا المجمتاتين .وبالنسبة الختبا اإلق اك يقد أيدت النتا ج كذل يرتيات

الباح

حي

أها ت قلر وجتق يرو قالة قحصا يا رين المعا ين سمعيا وسقيما السمل يا اختبا اإلق اك

و د كاتي الفرو هذه المرذ يا صال األطفال المعا ين سمعيا حي

كاتي تسبة خ أ اإلق اك لديمب أ ل

منما لدى سقيما السملي وكاتي تسبة خ أ اإلق اك لدى طالب الصف العال

االرتدا ا أ ل منما لدى

طالب الصف األول االرتدا ا لدى كال من يئة المعا ين سمعيا ويئة سقيما السمل .و د ال الباح بمنا شة
النتا ج يا تتا ما ىتصقي قلي الد اسات السابقة( .ثاريي 2007ي ص )541

-4-1-6دراسة دراسة كابلن :)Kaplin( 2010

هديي ق اسة كارقن لفلص العال ة رين التلصيل الد اسا يا المتاق األكاقيمية األساسية ( رااذ كتابةي
ياتيات) و د ذ الذاكرذ البصرية لدى المعا ين سمعيا من امر المد سة العاتتيةي وطبقي الد اسة اقر اينة

تامما ( )30طالبا يا المرحقة العاتتية من المعا ين سمعيا من مستتيات ىلصيقية متنتاة ( 10متفت يني
 10متتس يني  10تعاف)ي ىب اختيا هب من معمد لرااية الصب يا مقاطعة (والدن) همال التاليات

المتلدذ األمريكيةي وااتمدت الد اسة اقر استخدال السجالت المد سية لقتلصيل يا ماقذ القرااذ والكتابة
والرياتيات لدى المعا ين سمعيا من أيراق العينةي واختبا لمذاكرذ البصرية (من قاداق الباح ( وخقصي

تتا ج الد اسة أن التلصيل الد اسا لدى المعا ين سمعيا يعتمد يا جئا كبير من اقر المستقبالت اللسية
البصرية أكعر من بالنسبة لقبقايا السمعيةي كما أن ىلصيل الرياتيات لديمب كان أيضل من ىلصيل المتاق

الد اسية األخرىي كما أظمرت النتا ج ا ىباطا تيا وقال قحصا يا وصل قلر حدوق ( 0.93قلر  )0.77رين

التلصيل الد اسا يا الرياتيات والذاكرذ البصريةي و د كان أ ل من ذل ( 0.81قلر  )0.77لتلصيل

القرااذ والكتابةي كما ريني النتا ج اقر مستتى الذاكرذ البصرية طتيقة المدى (أحد مجاالت االختبا الم بت)

أتما من المت قبات الضرو ية لتلصيل القرااذ رقغة اإلها ذ كما د المعقمتن وأولياا األمت ي كما أوصي

الد اسة العناية بالذاكرذ البصرية كمكتن معريا ممب بالنسبة لقتالميذ الصب من امر المد سة العاتتيةي ق ْذ
ىقعا قو ا ىعتيضيا ردال من الذاكرذ السمعية أو البقايا السمعية(.م ري 2016ي ص ص )87-86

-5-1-6دراسة هبة على فرحات محمد :2010
هدف البل

اللالا هت التتصل قلر معاقلة ىنبفي ألهب مما ات اإلق اك البصري واإلق اك اللركا التا

يمكن أن ىسمب يا استعداقات الكتابة .وىكتتي اينة البل من  38طفال وطفقة من المستتى العاتا بمرحقة
ما بل التمد سي وىراوحي أاما هب رين  6-5سنتات .وىب ى بيت أقوات البل

وهمقي (اختبا

سب

الرجلي لجتقاتف-ها يسي ىرجمة وإاداق ملمد يرغقاي ابد اللميد ملمتقي صفية مجدي 2004ي واختبا
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مما ات اإلق اك البصري من قاداق السيد قرراهيب السماقوتا 2005ي ومقياس قايتتن لقتاا اللسا اللركا
1974ي واختبا

ياس االستعداق لتعقب الكتابة من قاداق سعد ابد الرحمن ويا قة اقر أحمد .2002

ىب معالجة البياتات قحصا يا باستخدال أُسقتب ىلقيل االتلدا المتعدقي وأسفرت تتا ج البل

اقر أن

المما ات التالية (الذاكرذ البصرية/التلكب العضقا الد يت/قق اك األهكال/التتايت رين العين واليد/العال ة رين

الشكل واأل تية بصريا/المجال واالىجاهات) ىسمب يا التنبف بالد جة الكقية لمما ات االستعداق لقكتابة لدى
أطفال مرحقة ما بل المد سة(.هبةي 2010ي ص )03
-6-1-6دراسة صقر السيد أحمد محمود :2011

يا تتا اال ة التأثير والتأثر ييما رين صعتبات التعقب النما ية وصعتبات التعقب األكاقيميةي يتلدق المدف

من البل اللالا يا الكشف ان يعالية ررتامج ىد يبا لتنمية امقية اإلق اك البصري اقر صعتبات التعقب
يا الكتابةي وذل اقر اينة تامما ( )22ىقميذا وىقميذذ من ىالميذ الصف العال

االرتدا اي ىب ىقسيممب

قلر مجمتاتين قحداهما ىجريبية (ن = )11ىقميذا وىقميذذي يتققر أيراقها التد يا اقر البرتامج التد يباي

والذي يتكتن من ( )15جقسة ىد يبية رتا ل ثالث جقسات أسبتاياي واألخرى تاب ة (ن= )11ىقميذا

وىقميذذي ىراوحي أاما هب الئمنية ما رين ( )96هم اري ( )103أهمري بمتتسط د ه ()97.1ي وباتلراف

معيا ي ()1.87ي يا حين ىراوحي تسبة ذكا مب ما رين ()96ي ( )115بمتتسط د ه ()112.14ي وباتلراف
معيا ي ( .)1.99و د ىب ىشخيص أيراق اينة البل من اينة كقية تامما ( )532ىقميذا وىقميذذي من اثنتا

اشر يصالي رعالث مدا س لقتعقيب األساسا بإقا ذ كفر الشيخ التعقيمية باستخدال ب ا ية من االختبا ات
والمقاييس التا ىستخدل يا ىشخيص التالميذ ذوي صعتبات التعقب .وباستخدال اختبا اإلق اك النما ا

البصري ل طفالي ىعريا وإاداق مص فر كامل ()2001ي لقياس امقية اإلق اك البصري ومما اىما الفرايةي
واختبا العسر الكتاراي قاداق ابد التهاب كامل ( )1998والبرتامج التد يباي وبمعالجة رياتات البل
باستخدال األساليا اإلحصا ية المناسبة ىتصل البل

قلر وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ات ىا

ق جات أيراق المجمتاة التجريبية ومتتس ات ىا ق جات أيراق المجمتاة الضاب ةي اقر اختبا اإلق اك

النما ا البصري ل طفال واختبا العسر الكتاراي لصال أيراق المجمتاة التجريبيةي وىشير هذه النتا ج قلر
يعالية البرتامج التد يبا المستخدل يا ىلسين امقية اإلق اك البصري ومما اىما الفراية و د اتتقل أثر هذا

التلسن قيجاريا يا ىخفيف صعتبات الكتابة لدى أيراق المجمتاة التجريبيةي و د ىب منا شة هذه النتا ج يا

تتا اإلطا النظري والد اسات السابقةي وىقديب بعض التتصيات والمقترحات التربتية(.صقري 2011ي ص

)224

-7-1-6دراسة محمد ،مروى سالم سالم :2012

هديي الد اسة اللالية لقتعرف قلر أثر ىد يا اإلق اك البصري يا ىلسين مما ات القرااذ والكتابة لقتالميذ
ذوي صعتبات التعقب باللققة األولر من التعقيب األساسا .ىكتتي العينة من  28ىقميذا من الجنسين 22

ذكت اي و 6قتاث من الصف العال

االرتدا ا باللققة األولر من التعقيب األساسا بمد سة الرتتى اللديعة
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التابعة إلقا ذ الساقس من أكتتبر التعقيمية بمدينة الساقس من أكتتبر بملايظة الجيئذ .ىب استخدال اختبا

القد ات العققية من ( )9-7سنتاتي وى بيت ملكا االستبعاق والتبااد واختبا القرااذ الجمرية لجتقن
1977ي وأقاذ ىشخيص اإلق اك البصري لقعسر الق ار ا والكتاراي والبرتامج العالجا لصعتبات القرااذ

والكتابة .أظمرت النتا ج وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ا ق جات األيراق بالمجمتاة التجريبية بل
وبعد ى بيت البرتامجي اقر االختبا الشفما لققرااذ يا اىجاه القياس البعدي .ووجدت يرو ذات قاللة

قحصا ية رين متتس ا ق جات األيراق بالمجمتاتين التجريبية والضاب ة يا القياس البعدي الختبا القرااذ

الشفما يا اىجاه المجمتاة التجريبية .رينماي ىبين ادل وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ا ق جات
األيراق بالمجمتاة الضاب ة بل وبعد ى بيت البرتامجي اقر اختبا القرااذ الشفما .وأها ت النتا ج قلر

وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ات ق جات األيراق بالمجمتاة التجريبية بل وبعد ى بيت البرتامج اقر
جميل أبعاق االختبا الكتاراي والد جة الكقية لالختبا يا اىجاه القياس البعدي .وادل وجتق يرو قالة

قحصا يا رين متتس ات ق جات األيراق بالمجمتاة الضاب ة بل وبعد ى بيت البرتامج اقر جميل أبعاق

االختبا الكتارا والد جة الكقية لالختبا  .كذل ي أها ت النتا ج قلر وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية رين
متتس ات ق جات األيراق بالمجمتاتين التجريبية والضاب ة يا القياس البعدي لالختبا الكتارا يا اىجاه

المجمتاة التجريبية .وىبين ادل وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ا ق جات األيراق بالمجمتاة التجريبية
يا القياسين البعدي والتتبعا الختبا القرااذ الشفتي .وادل وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ات ق جات
األيراق بالمجمتاة التجريبية يا القياسين البعدي والتتبعا ألبعاق االختبا الكتارا والد جة الكقية لالختبا .

(ملمد ومروىي 2012ي ص )01

-8-1-6دراسة الحجار ،سهير يوسف شحدة :2012

هدف الد اسة قلر رناا ررتامج مقترح ا ب اقر المعيرات البصرية الكتساب المما ات اإللكتروتية لدى طالبات

الصف العاهر األساسا المعا ات سمعيا .استخدمي الباحعة اختبا ىلصيقاي وكذل

ب ا ة مالحظة

لقمما ات اإللكتروتية التاجا قكسارما لق البات .واختا ت الباحعة العينة من طالبات الصف العاهر األساسا
بمد سة مص فر صاق الرايعا العاتتية لقصب رنات بمدينة غئذ .وااتمدت الباحعة المنمج التصفا التلقيقا

والبنا ا والتجريبا .أسفرت تتا ج الد اسة اقر وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتسط ق جات طالبات
المجمتاة التجريبية والمجمتاة الضاب ة يا الت بيت البعدي لالختبا

التلصيقا لصال

المجمتاة

التجريبية ىعئى لقمعيرات البصرية .قلر جاتا وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتسط ق جات طالبات

المجمتاة التجريبية والمجمتاة الضاب ة يا الت بيت البعدي لب ا ة المالحظة لقمما ات اإللكتروتية لصال

المجمتاة التجريبية ىعئى لقمعيرات البصرية .وأوصي الد اسة اقر ترو ذ ىنظيب قو ات ىد يبية وو ش

امل لقمعقمين العامقين يا مجال الصب بإهراف متخصصين يا مجال ىقنيات التعقبي وذل لتتجي المعقمين

قلر كيفية استخدال التقنية يا التعقبي وخاصة يا قتتاج البرامج التعقيمية الملتسبةي ويت متاصفات ىربتية
صليلة لقمساادذ يا ىد يس الصب( .اللجا ي 2012ي ص)05
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-9-1-6دراسة سماء عبد الفتاح عبد العزيز على ،إبراهيم محمد عطا وانشراح عبد العزيز إبراهيم
:2014

هدف الباحعتن من خالل الد اسة المتستمة بعنتان أثر التـقميلات البصـرية لـعرو

التسا ط المتعدقذ

لقمعا ين سمعيا يا ىنمية مما ات استخدال ررامج اللاسا اآللا قلر ىقديب ىصت مقترح لبناا ررتامج كمبيتىر
ىعقيب ا ب اقر التقميلات البصرية لتنمية مما ات التالميذ المعا ين سمعيا االستخدال ررامج اللاسا اآللاي

قلر جاتا الكشف ان أثر استخدال التقميلات البصرية لعرو

التسا ط المتعدق يا التلصيل المعريا

واألقاا المما ي الستخدال التالميذ المعا ين سمعيا ررتامج معالج النصتص) xp Microsoft)Word
وىكتتي اينة الد اسة من ( )24ىقميذ معا سمعيا المقتلقين بالصف األول قاداقي بمد سة األمل رنين
بمدينة "قمت" ملايظة الفيتل والذين ىتراوح قاا تمب رين  91قيسيبل يأكعري مقسمين قلر مجمتاتين ىجريبية

وتاب ة واستخدل الباحعين المنمج الشب التجريبا .وخقصي الد اسة قلر وجتق يرو قالة قحصا يا ألثر
التقميلات البصرية اقر المعا ين سمعيا لصال المجمتاة التجريبية وهذا يدل اقر أهمية التسا ط لإلق اك

البصري اند هذه الفئة( .سماا وآخروني 2014ي ص )177
-10-1-6دراسة ماهر صبري :2015

هدف ماهر صبري قلر ق اسة أثر ررمجية ىقمي بصري ىفااقية اقر ىنمية مما ات التفكير التتليدي البصري

(االستنتاج البصريي التنبف البصريي ال ال ة البصريةي المروتة البصرية)ي وكفااذ أقاا ممال البل البصري
لدى ىالميذ المرحقة االرتدا ية ذوي اإلاا ة السمعية يا الرياتياتي و د ىكتتي اينة البل

من مجمتاة

ىجريبية ادقها ( )11ىقميذاي (معمد األمل لذوي اإلاا ة السمعية بال ا ف) ولتلقيت هدف البل ي يقد ىب

رناا وإتتاج ررمجية ىقمي بصري يا تتا تم ا ( القتن واللركة) [ يا وحدذ العمقيات اقر الكست
العشرية]ي واختبا مما ات التفكير التتليدي البصريي واختبا أقاا ممال البل
البل

التقمي
البل

البصري .وكشفي تتا ج

ان وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية لصال الت بيت البعديي ىعئي لقتد يس يا تتا ررمجية
البصريي وذل

يا كل مما ات التفكير التتليدي البصريي وممال البل

البصريي ويتصا

رتتيير بعض البرمجيات التفااقية يا مقر ات الرياتيات لق الب ذوي االحتياجات الخاصة سمعيةي

وبصريةي وإاا ة يكرية بالمراحل المختقفة خاصة مل وجتق ىقنيات اللاستبي وملاولة الدمج رين مجمتقات
كقيات التربيةي ومديريات التربية والتعقيب بالمناطت المختقفة يا االستعاتة بم ِ
صمما معل هذه البرمجيات
ُ
المتخصصة يا ىد يا معقما الرياتيات أثناا الخدمة وى تير أساليا التعقيب التعقب بصت ذ كامقة من بل
القا مين اقر الرياتياتي من خالل ىصميمات ىعقيمية قلكتروتيةي وغير قلكتروتية من خالل مسابقات رين

المعقمين اقر المستتيين الملقاي واإل قيما .قو ات وو ش امل ان األساليا اللديعة يا التعامل مل ذوي

االحتياجات الخاصة .قو ذ مرهد تفسا وىربتي لمعقب الرياتيات .قتتاج ررمجيات يا الرياتيات لكل

المراحل التعقيميةي ولقفئات الخاصة بالتعاون مل مصممين ملتريين وبمساادذ معقب الرياتيات .المقر ات
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وىعديل بعض مفرقاىما لتخدل هذه الفئات الخاصة .الدختل قلر ثت ذ التقنية اللقيقية بلي ىتب معالجة جميل

قجرااات العمل التد يسا لقعاقييني والمعا ين يا الرياتيات قلكتروتيا( .ماهر 2015ي ص )17
-11-1-6دراسة إبراهيم شيخ مطر :2016

من خالل الد اسة هدف الباح قلر الكشف ان الفرو رين التالميذ المعت ين سمعيا والتالميذ العاقيين يا
متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظاي قلر جاتا الكشف ان

الفرو رين التالميذ الذكت المعت ين سمعيا والتالميذ الذكت العاقيين يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس
الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظا .كما كشفي ان الفرو رين التقميذات المعت ات سمعيا والتقميذات

العاقيات يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظاي وأيضا الكشف

ان الفرو رين التالميذ الذكت المعت ين سمعيا والتقميذات المعت ات سمعيا يا متتسط ق جات أقا مب اقر

مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظاي ىب استخدال المنمج التصفا التلقيقاي قلر جاتا مقياس

طِبقي الد اسة اقر اينة متيسرذ من ىالميذ مرحقة التعقيب األساسا اللققة
الذاكرذ البصرية غير القفظا .و ُ
العاتية يا المدا س الرسميةي ومعاهد اإلاا ة السمعية لقعال الد اسا ( )2013-2014يا مدينة قمشتي

حي

رقغ ادق أيراق العينة الكقية ( )336ىقميذ وىقميذذ مقسمين قلر  200ااقيين ( 100ذكت و 100قتاث)

و ( )136معت ين سمعيا ( 74ذكت و 62قتاث) .خقصي الد اسة قلر ادل ظمت ير رين التالميذ
العاقيين والتالميذ المعت ين سمعيا يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى

غير القفظا اند بعد (الذاكرذ البصرية المكاتية) وأيضا ادل ظمت ير قال قحصا يا رين التالميذ العاقيين

والتالميذ المعت ين سمعيا يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظا

اند بعد (الذاكرذ البصرية األهكال/األ ال)ي قلر جاتا ادل ظمت ير رين التالميذ العاقيين والتالميذ

المعت ين سمعيا يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظا اند

(الد جة الكمية)ي كما استنتجي الد اسة ادل ظمت ير قال قحصا يا رين التالميذ العاقيين والتالميذ
المعت ين سمعيا (الذكت ) يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظا

اند بعد (الذاكرذ البصرية المكاتية)ي وادل ظمت ير قال قحصا يا رين التالميذ العاقيين والتالميذ المعت ين
سمعيا (الذكت ) يا متتسط ق جات أقا مب اقر مقياس الذاكرذ البصرية صيرذ المدى غير القفظا اند بعد

(الذاكرذ البصرية األهكال -األ ال)( .م ري 2016ي ص ص )154-149
-12-1-6دراسة الحسن ،عبد الرزاق حسين:2017

من خالل الد اسة اللالية هدف الباح قلر التعرف اقر أثر ررتامج ىد يبا لتنمية مما ات اإلق اك البصري

و ياس يااقيت يا التلصيل الق ار ا لق قبة ذوي صعتبات التعقب .واستخدل يا الد اسة المنمج هب التجريبا.
وىكتتي مجمتا الد اسة من ( )20طالبا من الصف الرابل األساسا المقلقين بغرف المصاق يا ملايظ

اجقتن .وىمعقي أقوات الد اسة يا اختبا اإلق اك البصري واختبا ىلصيل القرااذ .وجاات النتا ج مفكده
اقر وجتق يرو ذات قالل قحصا ية يا مستتى االق اك البصري رين المجمتاة التجريبية لق قبة ذوي
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صعتبات التعقب والمجمتاة الضاب ة .وأها ت قلر أن البرتامج التد يبا كان ل قو كبير يا التلسن

الق ار ا ألطفال صعتبات التعقب .وأوصي الد اسة بضرو ذ قجراا بلتث لد اسة االق اك البصري واال ت

بمتغيرات أخرى واقر مراحل ق اسية أخرى .وأكدت اقر أهمية قجراا بلتث ىد س العال ة رين االق اك

البصري وأثره يا ىلسين الكتابة لذوي صعتبات التعقب .وى ر ي التتصيات الر اهتمال معقما غرف

المصاق بعمقية ىد يا ذوي صعتبات التعقب اقر مما ات اإلق اك البصري .كما ىتصقي قلر ترو ذ قجراا

ق اسات مستقبقي اقر يئة ال قبة المتهتبين من ذوي صعتبات التعقب لبيان مدى ىتظيف مما ات اإلق اك

البصري يا امقي القرااذ .وإجراا ق اسات يا اإلق اك البصري لدى يئات أُخرى من يئات التربية الخاصة.
(اللسني 2017ي ص )176
-13-1-6دراسة طالبي ليندة :2018

من خالل هذه الد اسة امي الباحعة رد اسة العال ة رين اإلق اك البصري والذاكرذ البصرية لدى األطفال
الصبي وق اسة الفرو يا د اىمب رين األطفال الصب الذين لديمب أجمئذ مئ واة واألطفال الصب الذين

يعاتتن من السمل .ىتكتن المجمتاة المالحظة من ( )30طفال مقسمة قلر مجمتاتين مجمتاة األطفال

الصب ال ائ اين لققت عة ومجمتاة من األطفال الصب مل المعينات السمعية .لذل طرحنا األسئقة التالية :هل

ىعير اال ىباطات رين اإلق اك البصري والذاكرذ البصرية لدى األطفال الصب؟ي هل ىعير اختاليات يا اإلق اك

البصري رين الصب المئ وع والمعينات السمعية لقصب؟ي هل يعير اختاليات يا الذاكرذ البصرية رين الصب

المئ وع والمعينات السمعية لقصب؟ي لقياس اإلق اك البصريي استخدمي الباحعة هكل Reyي والذاكرذ المر ية
المعقدذ المستخدمة لمكعبات الكت سا .أظمرت النتا ج :أن هناك اال ة ا ىباط تية رين اإلق اك البصري

والذاكرذ البصرية اند األطفال الصب .ادل وجتق يرو يا اإلق اك البصري رين الصب المئ وع والمعينات

السمعية لقصب .ادل وجتق يرو يا الذاكرذ البصرية رين الصب المئ وع والمعينات السمعية لقصب.وأخيراي
خرجي الباحعة بالتتصية التالية لفت األرتاب لمئيد من الد اسات التا ىبل

الصب( .طالباي 2018ي ص )61

يا القد ات المعريية لدى

-14-1-6دراسة نصير قتال وسارة قتال :2019

من خالل هذه الد اسة هديي الباحعتين تال قلر التعرف اقر ما قذا كان لقذاكرذ البصرية الفضا ية لدى

المعا ين سمعيا لما أثر اقر مما ذ الكتابةي وبتعبير آخر هل لقذاكرذ البصرية الفضا ية لدى المعا ين سمعيا

أثر اقر مما ذ الكتابة؟ي و د ىب صياغة يرتية اامة والتا تصي اقر ما يقا :يعاتا المعا تن سمعيا

من صعتبات يا الذاكرذ البصرية الفضا ية مما يفثر اقر مما ذ الكتابة لديمب باإلتاية قلر يرتيتين
جئ يتيني ينصي األولر اقر ما يقا :يتجد لدى المعا ين سمعيا صعتبات يا الكتابةي أما العاتية ىب

صياغتما اقر النلت اآلىا :يتجد لدى المعا ين صعتبات يا الذاكرذ البصرية الفضا يةي و د ىب ى بيت

اختبا الذكاا ( سب الرجل) لتلديد ق جة الذكاا لدى العينةي وىب ى بيت اختبا لقذاكرذ البصرية الفضا ية

واختبا الكتابة اقر اينة ىمعقي يا ( )03أطفال يعاتتن من قاا ة سمعية ق جة خفيفة ومتمد سين يا
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السنة العالعة ارتدا ا يما يت يا مد سة خاصة بالمعا ين سمعيا

و د ىتصقي النتا ج قلر أن الذاكرذ

البصرية الفضا ية لدى المعا ين سمعيا ليس لما أثر اقر مما ذ الكتابةي رل ىساهب بشكل كبير يا اكتسارما

ويا امقية التعقب بصفة اامةي يتجدت الباحعتين أن لديمب ىذكر بصري يضا ا مت ت وهذا اجل اقر

ااتماقهب الكبير اقر المسا البصري لمعالجة المعقتماتي واند ى بيت اختبا الكتابة ىتصقي الد اسة قلر

أن اإلاا ة السمعة ال ىفقي قلر ظمت صعتبات يا الكتابة رل ىتصقنا قلر أن امقية ىعقب الكتابة جيدذ

لديمب وهذا اجل قلر ى ت النظال البصري الفضا ا الذي يعمل اقر ىخئين واسترجاع الصت البصرية

كما ىعقمتها وهذا ما سمل أماممب امقية اكتساب الكتابة الجيدذ .ومن خالل ىلقيل كل هذه النتا ج ىتصقي
الباحعتين يا هذه الد اسة بعد ى بيت االختبا ات قلر أن كل من الفرتيتين الجئ يتين والفرتية العامة لب
يتلققتا ( .تال 2019ي ص)07

-15-1-6دراسة حفصة رزيق :2019

هديي الد اسة قلر قرراز أهمية استراىيجية  VAKTيا الفمب الق ار ا لقمعا سمعيا يحي

ىعتبر مما ذ

القرااذ واحدذ من المما ات األكاقيمية األساسيةي التا ىفثر اقر النمت المعريا والقغتي لقفرقي وىشترك يا

أقا ما حتاس و د ات متعدقذ كالقد ذ اقر اإلق اك والتعرف والن ت والفمب والنقدي وىقعا حاسة السمل قو ا

هاما يا اكتسارماي حي

أن مما ذ القرااذ ىبنر باألساس اقر الن ت والكـالل وىعتمد بشكل يسا اقر

حصيقة الفرق من مفرقات القغة ولتا ااقذ ما يكتسبما من خالل ىفااق مل بقية أيراق المجتمل ان طريت

حاسة السملي ووجتق أي ق جة من الفقدان السمعا ينعكس سقبا اقر الن ت والقغةي بالتالا يفثر اقر

سراة ىعقب القرااذي لذل

امي الباحعة بإرراز أهمية استراىيجية ىعدق اللتاس اقر الفمب الق ار ا لقمعا ين

سمعياي وااتماقهب اقر حتاسمب من أجل ىنمية الفمب واللصيقة القغتية خاصة حاسة البصر التا ىقعا
قو ا ىعتيضيا كبيرذ للاسة السمل يا جميل الجتاتا اللياىية اامة والتعقيمية االكاقيما خاصة (.زيتي

2019ي ص )57

-16-1-6دراسة زواوي حليمة :2020

ىب قجراا هذه الد اسة يا كل من المفسسة االرتدا ية "ااقل الشايعا" و"مد سة سعدي التريكا" رتالية أل

البتا اي والمدف من ذل هت معرية قو اإلق اك البصري يا ىنمية القغة الشفمية لدى ال فل األصب اللامل
لقئ ع القت عاي ولققيال رذل ىب اختيا اشر ( )10حاالت من أطفال مستفيدين من امقية الئ ع القت عاي

ىتراوح أاما هب رين  09-07سنتاتي وذل باالاتماق اقر المنمج التصفا باستخدال أساليا قحصا يةي

و د ات ققي الد اسة من التساؤل التالا :هل لإلق اك البصري قو يا ىنمية القغة الشفمية اند ال فل األصب

اللامل لقئ ع القت عا؟ي ولقتلقت من يرتيات الد اسة ىب االاتماق اقر المقارقة المالحظة واختبا ىقييب

القغة الشفمية لـ" :هتيري ميقر" واختبا " :صت ذ اي" .لب ىتتصل الد اسة قلر تتا ج ميداتية وذل

اجل لعدل

القيال بالجاتا الت بيقا بسبا الظروف االستعنا ية واتتشا التبااي لكن الباحعة وحسا ىلقيقما لقتراث
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النظري استنتجي ىأثير اإلق اك البصري يا ىنمية القغة الشفمية اند ال فل ال ائ ع لققت عة( .زواويي 2020ي
ص )04

-17-1-6دراسة حنان جمعة عبد هللا وإحسان عليوي ناصر:2020

الد اسة متستمة ب :مما ات اإلق اك البصري لدى ىالميذ المرحقة االرتدا ية من ذوي صعتبات ىعقب الكتابة
والعاقيين يا المرحقة االرتدا ية (ق اسة مقا تة)ي حي

هدف البل

لقتعرف اقر :الفرو ذات الداللة

اإلحصا ية يا مما ات اإلق اك البصري رين التالميذ ذوي صعتبات ىعقب الكتابة والتالميذ العاقيين .الفرو

ذات الداللة اإلحصا ية يا مما ات اإلق اك البصري حسا النتع .العال ة اال ىباطية رين مما ات اإلق اك

البصري وصعتبات ىعقب الكتابة .ولغر

ىلقيت المدف ىب اختيا اينة اشتا ية بسي ة من أ بل مدا س

ارتدا ية من مدا س ىربية الكرخ األولري ىتكتن من ( )90ىقميذ وىقميذذ رتا ل ( )45من ىالميذ الصف

الخامس االرتدا اي ممن ىظمر لديمب مفهرات صعتبات ىعقب الكتابة ويقا لنظال اختيا هفالا التالميذ الذي
اىبع الباحعان يا البل

اللالا من خالل استما ذ المالحظة و( )45من التالميذ العاقيين من الصف

الخامس االرتدا ا من تفس مدا س اينة ذوي صعتبات التعقب الكتابة .ال الباحعان ربناا استما ذ مالحظة
لتلديد ذوي صعتبات ىعقب الكتابة يا تتا خصا ص ومفهرات االت رابات يا الكتابة ىتكتن من ()20

ابا ذ يا تتا مقياس ثالثا يلدقها القا ب بمالحظة التقميذ (المعقب) واستخرج الصد والعبات الستما ذ

المالحظة .ولقياس اإلق اك البصري ال الباحعان ربناا اختبا مما ات اإلق اك البصريي والذي يتكتن من

سبعة مما ات وها (التمييئ البصري-الذاكرذ البصرية-قق اك العال ات المكاتية البصرية-ثبات الشكل

بصريا-ذاكرذ التسقسل البصري-العال ة رين الشكل واأل تية بصريا-اإلغال البصري)ي وىتكتن كل مما ذ

من ( )10يقراتي واستخرجي الخصا ص القياسية لقمما ات متمعال بالصد والعبات .ولقتأكد من تتا ج
البل ىب حساب المتتس ات اللسارية واالتلرايات المعيا ية لد جات ذوي صعتبات التعقب الكتابة والعاقيين

لمما ات اإلق اك البصري ويقا لكل مما ذ من مما ات اإلق اك البصري واالختبا ككل باستخدال االختبا
التا ا لعينتين مستققتين .وأظمرت تتا ج البل

أت ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين التالميذ ذوي

صعتبات التعقب الكتابة والعاقيين يا كل مما ات من مما ات اإلق اك البصري .وأت ىتجد يرو ذات قاللة

قحصا ية يا مما ات اإلق اك البصري حسا النتع ولصال االتاثي يضال ان ذل

كشف البل

ان

اال ة ا ىباطية اكسية رين ق جات مما ات االق اك البصري وق جات صعتبات ىعقب الكتابة (.حنان وإحسان

ي2020يص )433
-18-1-6دراسة سالينس وماكليود Caroline Salinas-Marchant,Andrea An ( 2021
:)MacLeod

ىقدل هذه الد اسة االستكشايية المعنتتة بإق اك الكالل السمعا البصري اند األطفال لقباحعين سالينس

وماكقيتق ) (Salinas et Macleodىتليفا وصفيا ل قلة المتاحة اقر قق اك الكالل السمعا البصري اند

األطفال .حي

استخدما ثماتا تااد رياتات لتلديد الد اسات التجريبية المنشت ذ من اال  2000قلر اال
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 2019وأرقغتتا ان البياتات باستخدال ق هاقات  PRISMA-ScRالمصممة لتلديد ت ا المراجعات.
رينما دمي األبلاث التا أجريي بل اال  2000أساسا متينا يا هذا المجالي يقد حقت العقدين الماتيين

ى ت ات ىقنية أىاحي ياسا أكعر ق ة إلق اك الكالل السمعا البصري .ىب ىلديد ( )38ق اسة )18( :مقالة

ىركئ اقر األطفال العاقييني ( )09اقر األطفال الذين يعاتتن من ات رابات طيف التتحدي ( )08اقر

األطفال الذين يعاتتن من قاا ات يا الن ت والقغةي و( )03اقر األطفال ذوي اإلاا ة .معظب الد اسات
التا ىب ىلديدها كاتي ق اسات سقتكيةي رينما ذكرت أ قية وجتق ا ىباطات ىشريلية اصبية أساسية إلق اك

الكالل السمعا البصري .من خالل مراجعة الن ا هذهي ىب ىلديد العغرات الر يسيةي بما يا ذل بعض

الد اسات يا المجمتاات السريريةي وبعض الد اسات رقغات أخرى غير اإلتجقيئيةي والتنتع يا المص قلات
لتصف المفاهيب المتشارمة أو المتداخقة .هناك حاجة قلر مئيد من البل لتسقيط الضتا اقر آليات ى تير

وىكامل الكالل السمعا البصري لدى األطفال الذين لديمب مسا ات ى تير لغتية مختقفة .باإلتاية قلر ذل ي

يإن استخدال المص قلات الشا عة يا األبلاث المستقبقية سيلسن التصتل قلر األقلة وىتصيقما لقباحعين
واألطباا .بعض الد اسات حتل لغات أخرى غير اإلتجقيئية وىنتع المص قلات لتصف مفاهيب متشارمة

أو متداخقة)Salinas et MacLeod,2021( .

-19-1-6التعقيب على الدراسات السابقة لإلدراك البصري:
بعد العر

السارت لقد اسات التا ىناولي اإلق اك البصري أمكن لقباحعة التعقيا اقيما ييما يقا:

• من حيث الهدف:

ىناولي الد اسات السابقة أهديا مختقفة ىكمن يا ملاولة ىلسين مما ات اإلق اك البصري وىقييمما لدى

ال قبة المعا ين سمعيا أو لدى ال قبة ذوي صعتبات التعقبي وهذا ما تقمس يا ق اسة أ قن وأىمان وىتتاي

يا ()2004ي حي

هديي قلر ىقييب اإلق اك البصري لدى المعا ين سمعيا وكذل كاتي ق اسة ثاري يا

( )2007التا هديي قلر قرراز الفر يا العمقيات المعريية االتتباه واإلق اك رين المعا ين سمعيا والعاقييني
وهديي ق اسة اللجا ( )2012قلا رناا ررتامج مقترح ا ب اقر المعيرات البصرية لقمعا ين سمعيا لتلسن
المما ات اإللكتروتية وهت تفس هدف ق اسة سماا واتشراح وإرراهيب يا 2014يحي

هديي قلر ق اسة أثر

التقميلات البصرية لقمعا ين سمعيا يا ىنمية مما ات استخدال ررامج اللاستبي وهت أيضا تفس هدف ق اسة

ماهر يا ( )2015والتا هديي قلر قرراز أثر ررمجة التقمي البصري اقر لتتليد البصري لدى المعا ين
سمعياي وذهبي كل من ق اسة قرراهيب الشيخ ()2016وق اسة طالبا يا ()2018قلر ق اسة الذاكرذ البصرية

لقمعا ين سمعياي أما ق اسة صقر يا ( )2011يقد هديي قلر الكشف ان يعالية ررتامج ىد يبا لإلق اك

البصري لتالميذ صعتبات ىعقب الكتابةي وكذل ق اسة ملمد مروي يا ( )2012والتا هديي قلر التعرف

اقر أثر اإلق اك البصري واإلق اك اللركا يا ىلسين مما ات الكتابة والقرااذ لدى التالميذ من ذوي
صعتبات التعقبي ويا تفس الفئة هديي ق اسة حنان وإحسان يا ( )2020قلر التعرف اقر الفرو يا

مما ات اإلق اك البصري لدى اينة من صعتبات التعقب.
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• من حيث العينة:

يقد ىنتاي العينات من حي

الجنس والعمر وتتع العينةي وحجب اينتما:

تتع الجنس أو أخذت العينة من الجنسين معل ق اسة أ قن وزمال

يمناك ق اسات ىناولي العينة من حي

()2004ي وق اسات ىناولي العينة من الجنس العاقيين والمعا ين معل ق اسة ثاري (.)2007
أما من حي

العمر وإن كان هناك ىباين وات يا أاما العينات يإن أغقا الد اسات ىناولي مرحقة

ال فتلة المتأخرذ معل ق اسة أ قن وزمال
ىناولي اإلق اك البصري من حي

( )2004وق اسة صقر ()2011ي ويا المقارل هناك ق اسة

مرحقة ال فتلة المبكرذ من بل قختل المد سة رتصف أيضل األو ات

لعالج وكشف وىنمية اإلق اك البصري معل ق اسة هبة يا ()2010ي رينما هناك ق اسات ىناولي مرحقة
المراهقة معل ق اسة كارقن يا ()2010ي وأخي ار ق اسة الئغبا يا ( )2005التا ىناولي مرحقة الشباب.
أما من حي

تتع العينة يإن بعض الد اسات ىناولي اإلق اك البصري أو قحدى مما اى أو الذاكرذ البصرية

مل المعا ين سمعياي أما أغقا الد اسات يقد ىناولي اينة التالميذ من صعتبات التعقب.

أما من حي حجب العينة يباستع ار

الد اسات السابقة تجد ىباين يا حجب العينة ما رين ذات اللجب الكبير

معل ق اسة قرراهيب الشيخ يا ()2016ي حي

كان حجب العينة يتراوح رين ( )90-40طفل وصتال قلر

المتتسط معل ق اسة ثاري يا ( )2007وق اسة هبة يا ( )2010وق اسة صقر يا ()2011ي حي

كان

حجب العينة يتراوح رين( )70-20طفل وتئوال قلر حجب العينة الصغير معل ق اسة تال يا ( )2019وق اسة

زواوي يا ()2020ي حي

كان حجب العينة يتراوح رين( )10-03أطفال.

• من حيث الدوات المستخدمة:

أغقا الد اسات استخدمي مقاييس سيكتمترية لقياس اإلق اك البصريي ومقياس الذاكرذ البصرية قلر جاتا

اختبا ات الذكااي يا المقارل بعض الد اسات ااتمدت اقر ررامج ىد يبية لإلق اك البصري.
• من حيث المنهج المستخدم:

من خالل العر

السارت تالحظ أن أغقا الد اسات استخدمي المنمج الشب التجريبا مل التباين يا

الفنيات التا ىب االاتماق اقيما يمناك ق اسات ااتمدت القياس البعدي والقبقا لمجمتاة واحدذ معل ق اسة

ملمد مروي يا ()2012ي وهناك من ااتمدت اقر مجمتاتين الضاب ة والتجريبية معل ق اسة الئغبا يا

()2005ي كما ااتمدت بعض الد اسات اقر المنمج المقا ن معل ق اسة أ قن وزمال يا ( )2004وأخي ار
ااتمدت ق اسات أخرى اقر المنمج التصفا التلقيقا معل ق اسة اللجا يا (.)2012
• من حيث النتائج:

ىبايني تتا ج الد اسات السابقة لكنما أظمرت جميعا أهمية اإلق اك البصري وهذا معل ق اسة ثاري يا
( )2007وق اسة كارقن يا ( )2010التا خقصي قلر أهمية المستقبالت البصرية يا التلصيل الد اسا

لدى التالميذ المعا ين سمعياي قلر جاتا ق اسة اللجا يا ( )2012والتا ىتصقي قلر أن المعيرات
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البصرية مممة جدا الكتساب مما ات اللاسا اآللا وتفس النتيجة ىتصقي قليما ق اسة سماا وزمال ما يا

( )2014حي

أكدت أن التقميلات البصرية مممة لالكتساب لدى المعا سمعيا.

-2-6الدراسات الخاصة بالتعبير الكتابي لدى المعاقين سمعيا:

من خالل االطالع اقر األقب التربتي يا مجال التعبير الكتارا لدى ال قبة المعا ين سمعيا ىمكنا من

ألمي بالمتتتع وها كالتالا:
جمل ادق من الد اسات ْ
-1-2-6دراسة كريستسن يوشينجا :(Yoshinaga-Itano(1985

امي الباحعة رد اسة ىلي انتان الشكل والمعنر يا القغة المكتتبة ل طفال تعاف السمل وهديي هذه

األخيرذ قلر اختبا خصا ص الخ اب الداللا لققصص المكتتبة ألطفال تعاف السمل الذين ق ستمب سابقا

الباحعة (يا أطروحة غير منشت ذ)ي وهذا الستكشاف العال ة رين الشكل والمعنر يا الكتابة لـ ( )49طفال

تعيف السمل و( )49طفال ااقي (ىتراوح أاما هب رين  10و 15ااما) .حي

قجرااات مشارمة لتق المستخدمة إلقا ذ اختبا لغة القصص المصت ذ .وىب ار

ىب اختبا العينة باستخدال
صت ذ اللتاقث وال تا ئ

طقا منمب كتابة أيضل صة ممكنة حتل هذا
من ب ا ية النمت القغتي وى تير القغة لـ Peabody :و ُ
المتتتع .أها ت النتا ج قلر أن األطفال العاقيين وتعاف السمل لمما تفس تتا ج مماثقة لقمتغيرات النلتية

والداللية لقغة المكتتبةي وا ىبط الت ت النلتي لقغة المكتتبة ا ىباطا وثيقا بالعمر الئمنا ل طفال وىميئ

رت ت الخطي يا حين ال يبدو أن الت ت الداللا لقغة المكتتبة يتبل اىجاه ى ت العمر الخ ا.
)(Yoshinga, 1985, p75
-2-2-6دراسة يوشنجا-أتانو ،داوني:(Yoshinaga-Itano and Downey(1996

أجرت كل من كريستين يتهنجاي أىاتت وقو يس قاوتا ق اسة اقر اينة مكتتة من ( )461طالبا من ال قبة
الصب وتعاف السمل(يا األوتاع التربتية المختقفة)ي واقر ( )94طالبا من ال قبة العاقيين يا والية

كتلت اقو األمريكيةي حي

همقي الد اسة ال قبة من أاما ( )7-18سنة من أجل اختبا

د اىمب يا

مما ات القغة المكتتبةي وأها ت تتا ج الد اسة قلر زياقذ ىأخر مستتى القغة المكتتبة لديمب مل زياقذ ق جة
الف قدان السمعاي كما أن هكل هذا التأخر يا القغة المكتتبة يختقف ىبعا لد جة الفقدان السمعاي يال قبة

ذوو ق جة الفقدان السمعا البسيط والمتتسط يتأخرون بمستتى القغة المكتتبة بالمقا تة مل ا رأتمب من

األطفال العاقيين بعمر ( )13سنةي ولكنمب أظمروا مستتى مماثال أل رأتمب اند قختلمب لقمد سة العاتتية.

أما ال قبة ذوو الفقدان السمعا المتتسط وما يت يقد أظمروا ىقدما يا مستتى كتابة مل العمري قال أتمب
متأخرون بالمقا تة مل ا رأتمب العاقيين بكاية األاما ي كما أن التأخر بمستتى القغة المكتتبة يئقاق مل زياقذ

ق جة الفقدان السمعا .أما يا المد سة العاتتية وبعمر ( 15-16سنة)ي ىبين أن ال قبة ذوي اإلاا ة السمعية

الشديدذ والشديدذ جدا كاتي مما اىمب متشارمة مل ال قبة العاقيين بعمر من ( )9-10سنتاتYoshinga ( .
)et Downey, 1996, p03
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فولتير وبونتيكورفو :)Fabbretti-Volterra and Pontecorvo( 1998
ا
-3-2-6دراسة فابريتي

هدف الباحعتن من خالل هذه الد اسة قلر الكشف اقر الكفااات القغتية الكتارية ل طفال الصب اإلي الييني

وىب ى بيت الد اسة اقر اينة مقا تة مكتتة من ( )30من ال قبة الصب والسامعين متزاين بالتساوي اقر

ثالث مجمتاات لمقا تة اإلتتاج الكتاراي المجمتاة األولر صب يستخدمتن لغة اإلها ذ وآباا صبي
والمجمتاة العاتية مكتتة من طقبة سامعين آلباا صبي أما المجمتاة العالعة يكاتي من ال قبة الذين ال

يستخدمتن لغة اإلها ذ أو حتر يتتاصقتن مل ال قبة الصبي حي

أها ت تتا ج المقا تة لإلتتاج الكتارا أن

ال قبة الصب يعاتتن بشكل اال من صعتبات استخداممب لقكقمات التظيفية وكذل
و تااد القغة)Fabbretti et d’autre, 1998, p231(.

يا النلت والصرف

-4-2-6دراسة سكيرمر وإنقرام :)Schirmer and Ingram( 2003

يقد حاول الباحعان رربا ذ سكيرمر وأل قتقرال من خالل الد اسة اللالية أن يبلعا يا مدى يعالية استراىيجيات

التشجيل لعمقية الكتابةي وى تيرها لدى ال قبة المعا ين سمعيا وتعاف السملي وذل باالستفاقذ من قيجاريات

وأثر الدايعية الناىجة ان استخدال هبكة األتترتي من خالل اللتا والد قهة ابر الشبكة مل األصد اا أو
األ راني و د ىب ىنفيذ ملاولتين ىجريبيتان بشكل مباهر ابر الشبكةي و د كاتي هذه الملاوالت ىتب رين

زوجين (طريين من المتلاو ين ابر الشبكة) .و د أظمرت تتا ج الد اسة يعالية األسقتب المستخدل يا زياقذ

قستخدال القغة السقيمة (المكتتبة تااديا بشكل صلي ) لدى ال قبة يا المجمتاة األولري ييما كاتي النتا ج

لدى المجمتاة العاتية غير مشجعة وغير يعالة أي لدى المجمتاة األصغر سناSchirmer and ( .
)Ingram, 2003
-5-2-6دراسة أنتيا ،ريد وكرايمير :)Antia and Kreimeyer( 2005
ىمي الد اسة أتتياي يد وكرايمير اقر اينة ىألفي من ( )110من ال قبة المعا ين سمعيا المقتلقين يا

المدا س العاقيةي ىب ىعرتمب الختبا القغة المكتتبة )(TOWLي و د أظمرت تتا ج الد اسة أن ()49%

من أيراق العينة هب تمن أو يت المتتسط من أيراق العينة وأن متتس ات االختبا ات الفراية العالثة:

(االص الحاتي لغة السيا ي رناا القصة)ي يقد كاتي أ ل من المعدلي وما رين ( )68%-55%من ق جات
ال قبة تمن المعدل أو يت المعدل لالختبا ات الفراية .وكان التنبف رد جات الكتابة صاق ا لقصفي وكذل

لد جة الفقدان السمعاي والجنسي ولكل يقط ( )18%من المتغيرات كما ىشير البياتات قلر اللاجة قلر

ىتجي االهتمال بالقد ات الكتارية وقيعما قلر األمال بغض النظر ان ق جة الفقدان السمعا Antia and (.
)Kreimeyer,2005,p244
-6-2-6دراسة حسنونة (:)2005
حي

امي الباحعة رد اسة ىجريبية لبيان أثر ررتامج ىد يبا مقترح لت تير مما ات التعبير الكتارا

والتلصيل الد اسا ومفمتل الذات األكاقيمية يا اينة مكتتة من ( 48طالبا وطالبة) من ال قبة الصب يا

المرحقة األساسية التس ر يا األ قن .واستخدمي الباحعة ثالث أقوات ىمعقي رـ( :اختبا التعبير الكتاراي

مقياس مفمتل الذات األكاقيمية والبرتامج التد يبا المقترح) .وأظمرت تتا ج الد اسة يعالية البرتامج التد يبا
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المقترحي كما أظمرت تتا ج الد اسة يرو ا ذات قاللة قحصا ية رين ق جات ال قبة ولصال المجمتاة

التجريبية( .حسنتتةي )2005

-7-2-6دراسة بوسكولو وأريف :)Boscolo and Arfé( 2006
امل الباحعين يا هذه الد اسة اقر البل

ان مظاهر التماس يا صص األطفال الصب المكتتبةي و د

ال الباحعان بمقا تة القصص المكتتبة من بل ( )17طالبا من ال قبة الصب يا المرحقة العاتتية مل

مجمتاتين من القصص من كتابات ال قبة العاقيين )17( :طالبا من مد سة ثاتتية و( )16طالبا من

مستتى الصف العاتا .و د أظمرت تتا ج الد اسة أت يا كتابات ال قبة الصب تجد أتمب يستعمقتن مباقئ

لقتنظيب يا كتابة القصةي كما أن النصتص التا امتا بكتارتماي ىماسكما تعيف بالمقا تة مل ىق المكتتبة

من بل أ رأتمب العاقيين واألهخاص البالغين من حتلمب من العاقييني كذل وجتق بعض الفرو المممة يا
المراحل الد اسية يا قيجاق التماس

.و د ردت مما ات الكتابة النلتية لدى ال قبة الصب مرىب ةي يقط

وبشكل جئ ا مل صعتباىمب يا خقت التماس النسبا)Boscolo and Arfé, 2006, p271( .

-8-2-6دراسة عبد هللا الزريقات :2007

ال الئ يقات رد اسة مسلية وصفية هديي قلر ىقييب مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة الصب وتعاف

السملي و د اهتمقي اينة الد اسة اقر ( )172طالبا وطالبة من ال قبة الصب يا األ قني و د ىب ىقييب
الكتابات اللرذ الخاصة بأيراق اينة الد اسة باستخدال اختبا مما ات التعبير الكتارا الذي طت ه الباح .

وأها ت النتا ج قلر أن ال قبة الصب وتعاف السملي يمتقكتن مما ات ىعبير كتارية تعيفة وأن طقبة

الصفتف العقيا يمتقكتن مما ات أيضل من الصفتف الدتيا .قلر جاتا أن ال قبة الذين يستخدمتن لغة
اإلها ذ يمتقكتن مما ات ىعبيرية أيضل من ال قبة الذين يستخدمتن طريقة التتاصل الكقا( .الئ يقاتي
2007ي ص )218

-9-2-6دراسة الجهني :2007

هديي الد اسة الباحعة قلر التعرف اقر يااقية ررتامج ىد يبا يا ىلسين مما ات التعبير الكتارا لدى

ال قبة الصب واىجاهاىمب تلتهاي حي

طبقي الد اسة اقر اينة تامما ( 30طالبا وطالبة) من طقبة معمد

التربية الخاصة ردمشتي و د استخدمي الباحعة يا هذه الد اسة المنمج هب التجريباي كما استخدمي الباحعة
ثالث أقوات وها( :اختبا التعبير الكتاراي البرتامج التد يباي مقياس االىجاهات) .وأظمرت تتا ج الد اسة
يعالية البرتامج التد يبا يا ىلسين مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة الصب واىجاهاىمب تلتها لصال

المجمتاة التجريبية( .اللاي والئ يقاتي 2013ي ص )04
-10-2-6دراسة والبيرز :)Wolbers( 2008

ىكتتي اينة الد اسة التا امي رما الباحعة كيمبرلا والبيرز من ( )16طالبا من ال قبة الصب باستخدال
ررتامج ىد يبا ألسقتب الكتابة المتتازتة التفااقيةي حي

أظمرت المقا تة لقد جات القبقية والبعدية ىلسنا

واتلا يا االىجاهات الملدقذ والعامة لقكتابةي وإااقذ الصياغة لقسيا المكتتب وىلديد وكذل مما ات
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التلرير معاتا الكقماتي وزياقذ ادق الكقمات المستخدمة يا الجمل يا كتاباىمب باإلتاية قلر ىلسن

مما ات ال قبة الصب يا المرحقة االرتدا ية ييما يتعقت بالمص قلات واستخدال الكقمات بشكل وظيفا .أما
يا المرحقة المتتس ةي يقد ظمر ىلسنا أكبر يا مما ات التلرير والمراجعة)Wolbers, 2008, p257( .
-11-2-6دراسة أريف وبيروندي :)Arfé and Perondi( 2008
وأجرى كل من الباح

ىين با با ذ أ يف وأيرين ريروتدي ( )2008ق اسة باستخدال تمتذج ى بيقا لققصص

المكتتبةي اقر اينة من مجمتاتين متماثقتيني مجمتاة ىجريبية من ال قبة الصب (17طالبا) ومجمتاة

تاب ة مكتتة من ( 17طالبا) من ال قبة العاقييني حي

أظمرت النتا ج النما ية لقد اسة أن ال قبة الصب

يستخدمتن ذات الخقفية وال ريقة التا يستخدمما ال قبة العاقيتن يا االستماع والكتابة وأن ال قبة الصب

يقتمتن رتك ار األلفاظ واألسماا يا كتاباىمبي وهذا يشير قلر أت ليس قال ىماثال بالشكل يقط مل كتابة

ال قبة العاقين (المبتد ين)ي مما يتحا أيضا بأن الصعتبات التا يتجمما ال قبة الصب يا الكتابة ليسي

مجرق ىأخر يا المما ات القغتية يقط رل يا االستراىيجيات التا يتبعتتما يا امقية الكتابة, ( .
)Arfé, and Perondi,2008p35
-12-2-6دراسة شينغوروز :)Cheng and Rose( 2009

أجرى كل من هينغ و وز يا ( (2009ق اسة اقر اينة مكتتة من ( 22طالبا) من الصب يا المرحقة

العاتتية يا مدينة ىايتان ( (Taiwanلقتلقت من مدى مالامة طريقة التقييب المعتمد (المبنا اقر المنماج
) يا ىقييب مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة الصب ) .(CBM-Wحي

أظمرت النتا ج يااقية استخدال

هذا األسقتب وقامما بااتبا ه أقاذ صاق ة لتقييب التعبير الكتارا). (Cheng and Rose, 2009, p503

-13-2-6دراسة محمد إسماعيل أبو شعيرة (:(2012

ىملت ت ق اسة أرت هعيرذ اقر أخ ــاا الكتارــة انــد ال ــالب الص ــب وتــعاف الس ــمل يــا مدين ــة جــدذ
(ق اس ــة ىشخيصية)ي ىكتتي اينة الد اسة من ( 51طالا) وطالبة من الصب وتعاف السمل يا مدينة

جدذ و ــال الباح ـ

بإاــداق اختبا كتارــة لق ــالب الصــب ىضــمن يق ـرات لقيــاس أخ ــاا الكتابةي و د ىضمن

االختبا اثنتين وخمسين يقرذي حي

خقصي الد اسة أن هناك األخ ـاا يـا الكتارـة واتـلة انـد ال ـالب

الصـب وتـعاف السـملي وهـذه األخ ـاا ىتشاب قلر حـد مـا يـا األخ ـاا التـا يقـل ييمـا السـامعتن لكـن الفـر

هـت يـا تسـبة اتتشا هاي حيـ ىشير تسبة االتتشا يـا بعـض األخ ـاا ىصـل قلـر 78ي %4ويمكـن ىصـنيف

أخ ـاا الكتارـة قلـر ثالث أهكال الر يسية:

✓ أخ اا قمال ية ها عة معـل :األخ ـاا يـا كتارـة الممـئذ وكتارـة الـالل الشمسـية والقمريـة وكتارـة التاا
المربتطة والمفتتحة.

✓ أخ اا تلتية معـل :األخ ـاا يـا ىصـريف األيعـال وتـما ر المفـرق والمعنـر والجمـل بأتتاامـا المختقفة.
✓ أخ اا مرىب ة بالقغة معـل :كتارـة الجمـل المجـرقذ وإتـاية كقمـات از ـدذ أو حـذف كقمـات مـن جمقة

مما يغير يا المعنر أو يشته ىركيبماي كما رينـي النتـا ج اـدل وجـتق يـر يـا األخ ـاا الكتاريـة انـد

ال ـالب الصـب وتـعاف السـمل ىبعـا لمتغير الجنسي قلر جاتا وجــتق يــر ىبعــا لشــدذ اإلاا ــة حي ـ
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رينــي النتــا ج أن ال ــالب ذوي اإلاا ــة الســمعية الشــديدذ يرىكب ــتن أخ ــاا أكع ــر ي ــا الكتار ــة م ــن

زمال م ــب ذوي اإلاا ــة الس ــمعية المتتسـ ـ ة أو البس ــي ة( .ارت هعيرذ 2012ي ص)13
-14-2-6دراسة فيصل شريف الحايك وإبراهيم عبد هللا الزريقات :2013
حي

هدف الباحعان يا هذه الد اسة قلر استقصاا يااقية ررتامج ىد يبا يا معالجة صعتبات التعبير

الكتارا لدى ال قبة المعا ين سمعيا يا األُ قن من خالل يااقية ررتامج ىد يبا يا االج صعتبات التعبير

الكتارا لدى ال قبة المعا ين سمعيا يا األُ قن .واستخدل المنمج هب التجريبا يا ى بيت البرتامج التد يبا
لقتعبير الكتارا اقر أيراق الد اسة الذين ىب قخ ا هب من مد سة األمل المقكة اقياا ومد سة الرجااي حي

ىكتتي اينة الد اسة من ( )52طالبا وطالبة من طقبة الصف الساقس األساسا وىب التقسيب قلر مجمتاتيني

مجمتاة ىجريبية ىب ىد يبما اقر ررتامج التعبير الكتارا ومكتتة من ( )24طالبا وطالبةي ىب ىتزيل أيراقها

اشتا يا ومجمتاة تاب ة لب ىتعر

لقبرتامج التد يبا وىكتتي من ( )28طالبا وطالبة .وطبت اختبا

التعبير الكتارا بقا وبعديي حي ىتايرت يي قالالت الصد والعباتي وأها ت تتا ج الد اسة قلر أن ال قبة

المعا ين سمعيا يتاجمتن العديد من الصعتبات وأن مما ىمب تعيفة يا التعبير الكتارا يا مجالا الشكل

والمضمتني اقر الرغب من أن الصعتبات التا يتجمتتما يا مجال المضمتن أكعر مما ها اقي يا مجال
الشكل .وأظمرت تتا ج الد اسة يااقية البرتامج التد يبا يا معالجة صعتبات التعبير الكتارا لدى ال قبة

المعا ين سمعيا يا األ قن اقر مما ات التعبير الكتارا (الشكلي المضمتن) .قتاية ىد يبات ومما ات
متعققة بالتعبير الكتارا .وأوصي الد اسة بضرو ذ االهتمال بمما ات التعبير الكتارا التظيفية لق قبة المعا ين
سمعيا وبالتعبير الكتارا لمناهج ال قبة المعا ين سمعيا .وكذل ىبنا ررتامج التعبير الكتارا المستخدل يا
الد اسة باإلتاية قلر قجراا المئيد من الد اسات التا ىعنر بالقرااذ والكتابة لدى ال قبة الصب و ب مما

بمتغيرات اخرى( .اللاي والئ يقاتي 2013ي ص )904
-15-2-6دراسة عطال يمينة :2017

هديي الباحعة يا الد اسة اللالية قلر ق اسة أثر كل من أتماط السياقذ النصفية لقمخ وق جة الفقدان السمعا
اقر مما ات الكتابة المتمعقة يا الخطي اإلمالا والتعبير الكتارا لدى يئة المعت ين سمعيا والعاقيين .وكذا

ق اسة الفرو يا أتماط السياقذ النصفية لقمخ ومما ات الكتابة رين المعت ين سمعيا والعاقيين .أما األهداف

الفراية يتمعقي يا :ق اسة الفرو يا مما ات الكتابة رين المعت ين سمعيا والعاقييني ويا أي مما ذ يكمن

الفر رينمما يا الخط أو اإلمالا أو التعبير الكتارا .قلر جاتا معرية تمط السياقذ النصفية لقمخ السا د
لدى كل من المعت ين سمعيا والسامعين .أيضا معرية الفرو رين الجنسين من كال العينتين المعت ين سمعيا
والسامعين يا متغيرات البل

أتماط السياقذ النصفية لقمخ ومما ات الكتابةي وىتيير أقاذ لقياس مما ات

الكتابة الخاصة بالمعت ين سمعياي يمكن استعمالما أيضا يا ىشخيص االت راب أو التأخر يا مجال

الكتابة لدى المعت ين سمعيا .وأخي ار ىتيير أقاذ لقياس أتماط السياقذ النصفية لقمخ خاصة باألطفال المعت ين

سمعيا والسامعين .واهتمقي اينة الد اسة اقر  70ىقميذا وىقميذذ من السنة الرابعة والخامسة من التعقيب
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االرتدا اي من مد سة ياطمة رن ااهت ذ بمدينة باىنةي و 50ىقميذا وىقميذذ من المعا ين سمعيا .أسفرت

الد اسة بعد المعالجة اإلحصا ية باستخدال  spssاقر تتا ج اديدذ من أهمما وجتق يرو ذات قاللة

قحصا ية لصال العاقيين بالمقا تة بالمعا ين سمعيا بالنسبة لمما ات الكتابةي مما ذ الخطي التعبير الكتارا

واإلمالا .قلر جاتا وجتق يرو قالة قحصا ية لصال اإلتاث بالنسبة لمما ات الكتابةي مما ذ الخطي التعبير

الكتارا واإلمالا .وأخي ار ادل وجتق يرو رين المعا ين سمعيا قاا ة متتس ة وإاا ة هديدذ يا مما ات
الكتابةي مما ذ الخطي التعبير الكتارا واإلمالا( .ا الي 2018ي ص )03

-16-2-6دراسة أحمد نبوي عيسى :2017

استمدف الباح

يا هذه الد اسة قاداق ررتامج حاستبا ىفااقا لقتدخل المبكر لتنمية القغة لدى األطفال

المعا ين سمعيا بمدا س جدذ بالممقكة العربية السعتقيةي واىبل البل
حي

المنمجين التصفا وهب التجريبا

وجعي العديد من األقريات التا ىناولي البرامج اللاستبية الخاصة بالتقنيات المساتدذ لقمعا ين

سمعيا لتنمية حصيقتمب القغتيةي وىب ىصميب ررتامج حاستبا ىفااقا مقترح لقتدخل المبكر لتنمية اللصيقة
القغتية لقتالميذ المعا ين سمعيا .وأاد مقياس المس القغتي لتالميذي كما أُادت استباتة لتعرف آ اا

التربتيين من اقذ معاهد الصب ومدا س الدمجي والمشريتن والمعقمتن وأولياا أمت التالميذ الصب وتعاف

السملي وذل لتقييب الكفااذ الفنية والتعقيمية والمنمجية لقبرتامج اللاستبا .وىب ى بيت مقياس المس القغتي
بقيا اقر اينة ىكتتي من ( )10من التالميذ الصب وتعاف السمل يا مدينة جدذي ثب ق ستا البرتامج

اللاستبا التفااقاي وبعد اتتما مب من ق است طبت اقيمب مقياس المس القغتي ى بيقا بعدياي وبعد مرو

( )45يتما طبت اقيمب المقياس ى بيت متابعة .كما طبقي االستباتة التقييمية لكفااذ البرتامج اقر ()50
ىربتي و( )50يرق من أولياا أمت التالميذ الصب وتعاف السمل .وأظمرت النتا ج وجتق ير قالة قحصا يا
اند مستتى ( )0.05رين متتس ات ىا ق جات التالميذ اقر مقياس المس القغتي لصال أقاا ىالميذ

المجمتاة التجريبية يا الت بيت البعديي مما يشير قلر ا ىفاع اللصيقة القغتية لديمب مقا تة بالمتتس ات
الرىبية لتالميذ المجمتاة الضاب ةي ولب ىتجد يرو قالة قحصا يا اند مستتى ( )0.05رين متتس ات
ىقييب المستتى القغتي لتالميذ المجمتاة التجريبية يا الت بيقين البعدى والمتابعةي مما يشير قلر يااقية

البرتامج اللاستبا التفااقا يا التنمية القغتية المعا يني سمعيا .كما أظمرت النتا ج التقييمية اال ىفاع
النسبا لقكفااذ الكقية لبرتامج ( )%94حي

كاتي تسبة كفااى التعقيمية والتربتية ()%94ي وكاتي تسبة

كفااى الفنية والمنمجية ()%92ي وبقغي تسبة كفااى البرمجية ()%96ي مما يشير قلر يعالية البرتامج

اللاستبا المقترح لقتدخل المبكر يا ىنمية اللصيقة القغتية لقتالميذ المعا ين سمعياي حي

ساهب يا

ىلسين القرااذ والكتابة وزياقذ يرص تجاحمب التعقيما( .أحمد 2017ي ص )13
-17-2-6دراسة عائشة بهاز :2018

امي الباحعة رماز يا الد اسة التا أمامنا رتشخيص مستتى مما ذ القرااذ ومما ذ الكتابة لدى ال فل األصب

يا مدينة بسكرذي وذل يا تتا ىساؤل الد اسة الذي تص اقر ما مستتى مما ذ القرااذ والكتابة لدى ال فل
33

اإلطار العام للدراسة

الفصل االول

األصبي ولتلقيت هذا المدف استخدمي الباحعة المنمج التصفا االستكشايا .حي

همقي الد اسة اقر

( )35ىقميذا والتا ىمعل كل التالميذ الصب يا المرحقة االرتدا ية وذل بعد استبعاق التالميذ الذين يستعمقتن
المعينات السمعية .و د ىب اختيا هب ب ريقة مقصتقذ من مد سة األطفال المعت ين سمعيا بسكرذي وذل بعد
ىكييف مقياس ىشخيص ىعقب المما ات األساسية يا القغة العربية (القرااذ– الكتابة) مل خصا ص الفئة.

و د أسفرت النتا ج ان تعف مستتى مما ذ القرااذ ومما ذ الكتابة لدى ال فل األصب .و د يعتق هذا الضعف
لعدذ أسباب كعدل مال مة المنماج لخصا ص الفئة تعف المما ات القغتية والفمب الق ار ا لدى ال فل األصب

الر جاتا تعف استراىيجيات التعقب( .اا شةي 2018ي ص )02
-18-2-6دراسة ماير وتريزك :)Mayer, Trezek( 2019

ق اسة الباحعتين كتتا ماير وبيفراي ىريئك حتل الكتابة والصمب ىلي انتان :حالة األقلة واآلثا المترىبة
اقر البل

والمما سة حي

أ رت الباحعتان أت اقر الرغب من أن القرااذ والكتابة ىقعبان قو ا ممما رنفس

القد يا ىنمية معرية القرااذ والكتابة لدى الصبي يقد ىب قيالا المئيد من االهتمال لققرااذ أكعر من الكتابة
يا البل

والمما سة .هذا أمر معير لقققتي حي

ظقي النتا ج المكتتبة تعيفة اقر الرغب من التغييرات

يا يقسفات االىصال (اقر سبيل المعالي الشفتية و/أو المت عة) واألساليا التربتية .يا حين أن هناك
مفهرات اقر التغيير اإليجارا حي

ىب ىغيير سيا ىعقيب الصب مل التقدل يا ىكنتلتجيا السملي قال أن

التلديات ال ىئال ا مة .من أجل يمب أيضل لسبا معاتاذ المتعقمين الصب لتلقيت تتا ج مناسبة لقعمر يا

القغة المكتتبةي سيكتن المدف من هذه المقالة هت ىقييب األقلة البلعية المتاحة حتل الكتابة والصمب
ومنا شتماي حي

يرىبط التفكير أو قتشاا النص بالقغة الشفمية والنماذج اللالية لعمقية التكتين .رناا اقر

هذه النظرذ العامة والتلقيلي ستتب منا شة اآلثا والتتجيمات لقبل
)Trezek, 2019, p01
-19-2-6دراسة مارينيال ماجورانو وآخرون:(Marinella Majorano et d’autre) 2021
يبل

التعر

والمما سة يا المستقبلMayer, ( .

الباحعتن من خالل هذه الد اسة يا البيئة الصتىية ل طفال الذين لديمب ز ع ت عا والعال ة رين
لقكالل والضتتاا والمدوا واإلتتاج المعجما ل طفال لمدذ ىصل قلر اال واحدي مل مالحظة ىأثير

الفرو الفرقية المبكرذ يا تمت المفرقات المستقبقة .وىمي مالحظة  18طفال از اا القت عة يا امر 3ي

همر بعد ىنشيط الجماز يا قتتاج الكقمات أثناا التفاال مل أمماىمب (أتتاع والرمتز) ومفرقاىمب
ا
 6و12

التعبيرية والستقبالي  .ىب النظر يا خصا ص الصتت لقبيئة من حي

(الكالل يا الضتتاا أو يا المدوا

والسكينة والضتتاا والمتسيقر وغيرها) وت ا ات الجما ذ ىب ىقييمما باستخدال ىسجيل البياتات ألجمئذ

األطفال.

وأظمر ىلقيل البياتات أن كال من ادق الرمتز وادق الكقمات التا ىب قتتاجما بعد اال واحد ىتأثر رتنشيط

الجماز السمعا وحجب المفرقات التعبيرية وأتتااما التا كاتي ىتأثر رد جة الصتت الذي يتعر

أثناا ىققا الكالل.
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-20-2-6التعقيب على الدراسة السابقة الخاصة بالتعبير الكتابي لدى المعاقين سمعيا:
بعد العر

يقا:

السارت لقد اسات التا ىناولي التعبير الكتارا لقمعا ين سمعيا ىمكننا من التعقيا اقيما ييما

• من حيث الهدف:

ىناولي الد اسات السابقة هديا مشتركا يكمن يا ملاولة ىلسين مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة المعا ين
سمعياي وهذا ما تجده يا ق اسة حستتة يا ( )2005و ق اسة الجمنا يا ( )2007قلر جاتا ق اسة

والبيرز يا  2008وأيضا ق اسة أ يف ووبير وتدي يا  2008وق اسة تبتي ايسر يا ( )2017وجل هذه
الد اسات ىتشاب يا ملاوالىما لبناا ررامج ىد يبية لفئة المعا ين سمعيا من أجل ىلسين مما ات التعبير

الكتاراي وتجد ق اسات أخرى اهتمي رتقييب الرصيد القغتي أو باألحرى التعبير الكتارا لمذه الفئة وتجد منما
ق اسة يتهينجا يا ( )1985ويتهينجا وآخرون يا ()1996ي قلر جاتا ق اسة أتتيا وكرايمرز يا ()2005

وجل هذه الد اسات اهتمي رتقييب أو مقا تة الخصا ص القغتية لقمعا ين سمعيا خاصة ق اسة مرينيال وآخرون

يا (.)2021

• من حيث العينة:

معظب الد اسات ىناولي العينة من حي

مرحقتين امريتين قما مرحقة ال فتلة المتأخرذ أو مرحقة المراهقة

وهذا ما تقتمس يا جل الد اسات المقدمة حي

كان امر العينات من ( )8سنتات قلر ( )18السنة وخير

ق اسة أخذت المرحقتين ها ق اسات يتهينجا يا (.)1985-1996
حجب العينة يباستع ار

الد اسات السابقة تجد ىباين يا حجب العينة ما رين ذات اللجب

أما من حي

أ يف وبير وتدي يا ()2008ي حي

ىراوح حجب العينة من ( 14الر  30طفال)ي قلر جاتا العينة ذات

المتتسط معل ق اسة يارريتا وآخرون يا ( )1998وق اسة رتسكتلت وأ يف يا ()2006ي قلر جاتا ق اسة
اللجب الكبير معل ق اسة يتهينجا وقاوتا يا ( )1996التا ىناولي ( )461معا سمعيا وق اسة أتتيا

وكرايمر يا ( )2005التا ىناولي ( )110معا سمعيا.
أما من حي
والشديدذ.

تتع العينة يإن أغقا الد اسات التا و عي ىلي يدينا ىناولي يئة اإلاا ة السمعية المتتس ة

• من حيث الدوات المستخدمة:

يمكن القتل أن أغقا الد اسات استخدمي مقاييس لتقييب التعبير الكتارا لدى يئة المعا ين سمعيا معل ق اسة

الئ يقات يا ( )2007وق اسة هينغ و وز يا ()2009ي قلر جاتا استخدال البرامج التد يبية معل ق اسة

سكرايمر وإتقرال يا ( )2003وق اسة الجمنا يا ( )2007وق اسة تبتي ايسر يا (.)2017
رابعا :من حيث المنهج المستخدم:
من خالل العر

السارت تالحظ أن بعض الد اسات استخدمي المنمج الشب التجريبا مل التباين يا

الفنيات التا ىب االاتماق اقيما يمناك ق اسات ااتمدت اقر قمج المنمج التصفا وهب التجريبا معل ق اسة
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تبتي ايسر يا ()2017ي أما جل الد اسات المتبقية ااتمدت المنمج المقا ن معل ق اسة أرت هعيرذ يا

( )2012وق اسة ا ال يا(.)2019
• من حيث النتائج:

بالرغب من اختالف األقوات المستخدمة والمناهج أيضاي أها ت الد اسات يا تتا جما قلر أن االستراىيجيات
المتبعة يا امقية الكتابة متشاب من حي

حي

الشكل مل ال قبة ذوي السمل ال بيعا ومتتاتعة ومختقفة من

المضمتن وهذا ما أقلي ب ق اسة يتهينجا يا ( )1985وق اسة يتهينجا وقاوتا يا ()1996ي

باإلتاية قلر أن ال قبة المعا ين سمعيا بشكل اال يمتقكتن مما ات ىعبير كتارا تعيفة مقا تة بال قبة

العاقييني وأن التأخر يا مستتى القغة المكتتبة يتأثر ويئقاق رد جة الفقدان السمعا والبيئة الملي ة بال فل

أيضا قلر جاتا ال ر التعقيمية والمنماجي وهذا ما أقلي ب ق اسة يارريتا وآخرون يا ( )1998وق اسة
رتسكتلت وأ يف يا ( )2006وق اسة أرت هعيرذ يا ()2012ي أما من حي

طريقة البرامج المقترحة يقد

أها ت ادق من الد اسات قلر أن ال قبة الذين يستخدمتن البرامج التد يبية كان أقاؤهب أيضل من أ راتمب

يا المجمتاات األُخرى التا ال ىستعمل البرامجي وهذا معل ق اسة الجمنا يا ( )2006وق اسة والبيرز يا

( )2008قلر جاتا ق اسة اللاي والئ يقات يا (.)2013

-3-6مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها:

يقجأ الباحعتن يا العقتل االجتمااية وغيرها يا الغالا قلر رااذ ىق الد اسات النظرية والميداتية رااذ

ىلقيقيةي حتر ىكتن بمعابة األ تية التا ين قت منما يا ق است ي وتبط جميل المتغيرات التا يريد ىناولماي
باإلتاية قلر ىلديد مدى مساهمة النتا ج التا ىب التتصل قليما يا ىق الد اسات ذات الصقة بمتتتع

البل

المراق ىنفيذه.

ومن المفرو

أن ىبرز مراجعة البلتث السابقة بشكل وات مدى أهمية المشكقة الم روحة يا الد اسة

اللاليةي واألسس المن قية لفروتماي وأن يتب االستفاقذ منما يا اختيا المتتتع بشكل اال والمتغيرات
التا يتناولماي أو األقوات التا يستخدمماي أو العينة والمجتملي أو البيئة التا ي بت البل ييما...قلخ.وىرى

الباحعة أن ما ىتصقي قلي الد اسات السابقة د ىب االستفاقذ من من ادذ جتاتا تظرية وى بيقيةي ومكني
الد اسة اللالية من ىفاقي بعضا من أوج القصت يا ادذ مجاالت مختقفة كالعينات والمقاييس وغيرهاي
ويمكن قرراز تقاط الضعف التا ىعاتا منما الد اسات السابقةي وما يمكن ىفاقي يا الد اسة اللاليةي وكذل

ما أتايت ىق الد اسات اقر جدوى وتجاح الد اسة اللالية يا النقاط التالية:
➢ عينات الدراسات السابقة:

قذ استخدمي معظب الد اسات السابقة اينات من ال الب المرحقة العاتتية من المعا ين سمعياي قلر جاتا
لجتا معظب الد اسات قلر استخدال المقا تات مل كل من التالميذ العاقيين والتالميذ المعت ين سمعيا يا

اإلق اك البصري معل ق اسة قرراهيب الشيخ يا ()2016ي أو يا مما ات التعبير الكتارا معل ق اسة يارريتا
وآخرون يا ()1998ي كما يجا التذكير أن ادق الد اسات العربية واألجنبية التا ىناولي متغيرات ق استنا
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لب ىقل ىلي يدتا أثناا بلعنا ق اسة ىقب بجميل متغيرات الد اسةي

مما ات رتا قلر ىقسيب الد اسات قلر جاتبين حي ىناولنا يا الجاتا األول الد اسات حتل اإلق اك البصري
وىناولنا يا الجاتا األخر الد اسات حتل التعبير الكتارا لقمعا ين سمعياي مما جعل ىعميب تتا ج ىق

الد اسات من حي ىتاجد المتغيرات كقما ملدوق أيضاي أما من حي حجب العينة يقد الحظنا أن جل البرامج

التد يبية لإلق اك البصري كان حجب العينة قيل بسبا أتما ىتناول يئة خاصة ىمعقي يا المعا ين سمعيا
معل ق اسة صقر يا ( )2011وق اسة اللجا يا ( .)2012وبناا اقر ىتصيات العديد من الد اسات

السابقةي ىب استخدال العينة الغرتية البسي ة لقبرتامج التد يبا الذي ا ترحناه والتا ىمعقي يا ( )10حالت.
➢ المقاييس المستخدمة:

لقد ىعدقت مقاييس واالختبا ات المستخدمة يا الد اسات السابقةي كاستخدال مقاييس مصممة من بل
الباحعين أتفسمبي أو القجتا قلر مقاييس واختبا ات جاهئذ مصممة من بل باحعين آخريني ويا الد اسة
اللالية امدتا قلر التنتيل رين االختبا ات والمقاييس التا صممناها هخصيا والمقاييس واالختبا ات الجاهئذ
قلر جاتا البرتامج التد يبا المقترح كاآلىا:

ررتامج ىد يبا مقترح ا ب اقر الصت والكقمات.-هبكة المالحظة من ىصميمنا.

مقياس الكقمات التابل لقبرتامج التد يبا من ىصميننا.اختبا كتلمبيا لقياس القد ات العققية والذكاا.-اختبا

اي لقياس اإلق اك البصري.

-جئا من اختبا القغة المكتتبة لماتا العسيقا.

حي ىب التلقت من صد وثبات المقاييس المعدذ من طريناي وذل لكا ىتالال مل مجمتاة البل المختا ذ

من يئة المعا ين سمعيا.

وبعد االطالع اقر الد اسات السابقة (العربية واألجنبية) التا هديي قلر البل يا اإلق اك البصري امتماي
والرصيد القغتي الكتارا اقر وج الخصتص لدى يئة المعا ين سمعياي لتحظ وجتق ادق قيل من الد اسات

العربية يا مجال الرصيد القغتي الكتارا أو التعبير الكتارا لدى يئة المعا ين سمعيا ويقارق ادق كبير جدا
من الد اسات األجنبية التا و عي ىلي يدتاي وبالمقارل لتحظ تقص يا الد اسات األجنبية التا ىناولي

اإلق اك البصري لفئة المعا ين سمعيا ىقارقما ادق كبير من الد اسات العربية التا ىناولي قما مباهرذ اإلق اك

البصري أو أحد مما اى ي أما الد اسا ت الملقية يكاتي قيقة جدا لقمتغيريني قلر جاتا ادل ىتيقنا يا
اللصتل اقر ق اسات سابقة ىتتير اقر متغيرات الد اسة مجتمعة مل بعضما ستاا كاتي ق اسات اربية

أو أجنبية أو ملقية .ومن هنا ىأىا أهمية الد اسة اللاليةي وىتمعل أوج االستفاقذ من الد اسات السابقة يا

ىمكين الد اسة اللالية يا ادذ مجاالت تظرية واقمية ها:
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➢ من الناحية النظرية:

ساهمي الد اسات السابقة يا ىمكين الد اسة اللالية من التعمت يا مفمتل اإلاا ة السمعيةي كإحدى

اإلاا ات الفيسيتلتجية المنتشرذ يا جميل قول العالبي ولما أهمية اقمية وبلعيةي حي

أن هذه اإلاا ة

ىصاحبما حاجات خاصة (ىربتيةي ىعقيميةي وتفسية واجتمااية ...قلخ)ي و د ىقتق حالة ادل قهباع ىق

اللاجات الخاصة قلر بعض المشكالت السقتكية واالتفعالية واالجتمااية لدى المعا ين سمعيا أو ىقتق قلر

ات راب بعض العمقيات المعريية )اإلق اكي واالتتباهي والتفكيري والقغةي والذاكرذ) أو ىدتا مستتى التلصيل
لقمما ات األكاقيميةي وذل مقا تة بالعاقيين من تفس العمر الئمنا والذكاا العالي مما يستداا ترو ذ

البل

يا العتامل النفسيةي االتفعالية واألكاقيمية لديمبي وبمذا ىكتن الد اسة اللالية د استفاقت من

الد اسات السابقة يا ىلديد مسا البل

النظري باآلىا :

 ىعريف اإلاا ة السمعية وىلديد مفمتمما رد ةي والمشكالت السقتكية واألكاقيمية والمعريية واالجتماايةوالصلية والتربتية...قلخ التا يمكن أن ىنشأ من ادل قهباع اللاجات الخاصة المرىب ة رما.

 -ىلديد اللاجات األساسية لقتالميذ المعت ين سمعيا من امر المد سة االرتدا ية قلر المتتس ة ثب العاتتية

يا ادذ مجاالت أها ت قليما الد اسات السابقةي مباق ما وأهدايما.

 -ىلديد مفمتل القد ات المعريية بشكل االي والقد ات الخاصة باإلق اك البصري والتعبير الكتارا اقر

وج الخصتصي وىبيان أهمية هذه القد ات لدى المعت ين سمعيا كجاتا ىعتيضا ان القد ات السمعية

المفقتقذ.

➢ من الناحية العلمية:

 -ساهمي الد اسات السابقة يا ىمكين الد اسة اللالية من ىلديد المنمج المستخدل لتلقيت أهداف الد اسة

اللالية وهت المنمج الشب ىجريبا.

 ويا ىلديد التسيقة التا يتب رما جمل المعقتمات ان االق اك البصري والرصيد القغتي الكتارا لدى يئةالمعا ين سمعيا من أجل رناا البرتامج المقترح.

كما ساهمي الد اسات السابقة يا ىمكين الد اسة اللالية من ىلديد آلية ىعيين المجتمل األصقا لمجمتاةالد اسة اللالية رد ةي وكيفية اختيا مجمتاة ق اسة مماثقة د اإلمكان والتصتل قلر استنتاجات من تتا ج

الت بيت الميداتا.

-كما ساهمي الد اسات السابقة يا ىمكين الد اسة اللالية من االختيا المناسا ل ساليا اإلحصا ية

لقتلقت من الفرو

ومعالجتما.

كما ىختقف الد اسة اللالية ان الد اسات السابقة من حي

اللدوق الئماتية والمكاتية والبشرية التا جرت

ييما قلر جاتا ملتتيات البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري كما أن متغيرات الد اسة اللالية ىختقف
بشكل جئ ا مل الد اسات السابقة حي

أن هذه األخيرذ لب ىتناول كل متغيرات الد اسة اللالية معا.
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تمهيد

ويساادتا يا يمب طبيعة اللاسة
يعتبر الفمب العال ألجئاا أُسس العين واآللية التا ىعمل رما انص ار يسيا ُ
البصريةي ولذل يإن المعقتمات التا قذ يا الفصل ىشكل مدخال يسيا ل بيعة اإلق اك البصري الذي يعتبر
جئاا ممما من تظال معالجة المعقتمات أي ىلقيل ويمب المعقتمات المر ية القاقمة من البيئة الملي ة

وملاولة يمب العالب من حتلنا .يسنلاول من خالل هذا الفصل الت ر قلر كل التفاصيل المتعققة رمذا

المفمتلي حي ستف يتب التعريف باألَجئاا والمكتتات الر يسية لقعين واال تما مل بعضما البعض ووظا فما
يا الجماز البصريي قلر جاتا أيضا مفمتل ِ
اإلق اك وامقيات البل
ألهب انصر وهت اإلق اك البصري قلر جاتا ِقرراز أهميت ِ بالنسبة لقمعا ين سمعيا وقو ه يا امقية التعبير
والتعرف البصريين وأخي ار تت ر

الكتارا.

أوال-فسيولوجية البصر:

تلن تلصل اقر المعقتمات وتتفاال معما من خالل حتاسنا من السمل والبصر والشب والقمس والتذو

ومن خاللما يإتنا تست يل معرية القريا والبعيد يا البيئة ومعرية من يتتاصل معنا .وحسا وا ق (Ward

)" ,1986ىقعا حاسة ِ
اإلبصا لدى معظب األيراق قو التسيط خصتصا يا ىنظيب البيئة وآلية التفاال
معماي كما ىضل األهياا واألصتات والصت واالت بااات القمسية واأليراق يا أبعاق مختقفةي وباإلبصا

ترى العالب من حتلنا وتجمل المعقتمات ان ي ومن خالل هذا الجماز المعقد الذي يجمل رين ال ا ة
المغناطسية الكمربا ية والكيميا يةي يإت يت قا ىنسيت اضقا ق يت جدا لضبط حركات مجمتاة البنر

التركيبية أو األاضاا اللساسة التا تسميما العين"(Ward, 1986) .

-01الجهاز البصري:

حسا يتكتن الجماز البصري لدى اإلتسان من العينين والعصبين البصريين القذين يخرجان من هبكتا
العينين حي

يقتقيان اند تق ة ىسمر التقاطلي وهذه النق ة ليسي متتل اىصال أو ىالحب لقعصبين

البصرييني ولكنما تق ة ابت يقط حي

يأْخ ُذ كل اصا بصري بعدها مسما آخر هت :المجرى البصري

والذي يتج بعد تق ة التقاطل قلر الجمة األخرى يا القشرذ المخية التا ىقل اكس جمة العين التا يخرج

منما العصا البصريي كما هت مبين يا الشكل ب (( .)01السيد ويا قةي2001ي ص)20
الشكل رقم ( :)01يوضح الجهاز البصري

المصدرhttps://www.google.dz/search:
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-02بنية العين:

ىعتبر العين أهب اضت يا الجماز البصري يـ حسا يات وويسمان )"(Fatt ,Weissman,1992ىقل
اين اإلتسان قاخل ىجتيف اظما يا الجمجمةي وها كروية الشكل مس لة قيال يتراوح

 )25مققيمتر ىقريباي وىلاط العين بغشاا خا جا تي ومرن أريض القتن يسمر الصقبة (ريا

رها (-20

العين)

وىلايظ العين اقر هكقما الكروي من خالل تغط السا ل الئجاجا اقر الصقبة ويضال ان أهمية الصقبة
العين"(Fatt .

يا الملايظة اقر هكل العين يإتما ىتصل أيضا بالعضالت التا ىتلكب يا ىلري
)&Weissman, 1992
وحسا ما أو قه كل من أحمد السيد اقا سيد ويا قة ملمد رد ي يرى با مان وبيتا ; (Berman ,1991
) Beatty ,1995أن" :ىتكتن العين من القرتيةي الغرية األماميةي القئحيةي اللد ة (قتسان العين )ي العدسة

الغرية الخقفيةي الشبكيةي الغالف المشيما وأخي ار العصا البصري الذي يبدأ من الشبكية وينتما يا القشرذ
المخيةي حي

ىقتل المستقبالت الضت ية التا ىتجد يا هبكية العين رتلتيل ال ا ة الضت ية التا ىستققبقما

قلر طا ة اصبية وهناك ىتب معالجة المعقتمات البصرية وىلقيقما وإق اكماي ولذل يإن العين معل غيرها

من اللتاس األخرى ىقتل رتلتيل طا ة التنبي اللسا قلر طا ة اصبية يتب ق سالما قلر المراكئ العصبية

يا القشرذ المخية اقر هكل تبضات اصبية"(.السيد ويا قةي 2001ي ص ،)21ويبين الشكل ب ()02

مكتتات العيني لذل تقدل ار

مختصر لمذه المكتتات ييما يقا:

الشكل ( :)02يبين تركيب وبنية العين مع توضيح موقع الصورة التي تتكون على الشبكية للمنبهين

المصدرhttps://www.google.dz/search:

-1-2القرنية:

يرى ما ىن وهتلدن )  (Martin , Holden ,1982أن القرتية "ىلتتي مقدمة العين اقر غشاا يت هفاف
يتصل بالصقبةي ويبرز قيال قلر الخا ج متتسط
العين النشي ة بصريا حي

المنعكسة من س

ره ( )13مققيمت ار ىقريبا يسمر القرتيةي وها أول مكتتات

يقتل هذا الجئا (القرتية ) رتجميل المتجات الضت ية من مصد التنبي ي أو

األهياا وىركيئها اقر العدسة والتا ىقتل ردو ها بعمل اتكسا لمذه المتجات الضت ية

لتركيئها اقر من قة ىتجد يا هبكية العين ىسمر البقعة الصفراا حي ىتركئ رما المستقبالت الضت ية التا

ىقتل بامتصاص هذه ال ا ة الضت ية وىلتلما قلر طا ة اصبية "(Martin & Holden, 1982, p59).
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أما ريستسل ) (Biswell,1992ييرى أت "و غب أن مكتتات أتسجة القرتية والصقبة واحدذي قال أتمما ىبدوان
مختقفتين ألن األلياف المكتتة لقصقبة متداخقة لكا ىجعقما تيةي ولذل يإتما ليسي هفاية أما األلياف

المكتتة لققرتية يإتما متزاة بشكل متجاتس ولذل يإتما ىبدو هفاية حتر ال ىعت األهعة الضت ية التا
ىدخل قلر هبكية العين"(Biswell, 1992, p130) .
-2-2الغرفة المامية:

يعريما يتين و يت قن قيفا ) (Voughn & Riordan – Eva ,1992ييقتالن" :ىقل الغرية األمامية خقف
القرتية مباهرذي وها ابا ذ ان ىجتيف صغير مقاا بسا ل يشب النخاع الشتكا المليط بالمخ حي

ىتققر

من خاليا القرتية الغذاا واألكسجيني ويتكتن هذا السا ل من ىلقيل رالزما الدل بعد أن ىمر بعدذ مراحل من

الترهي ي لذل ىختقف خاليا القرتية يا طريقة حصتلما اقر الغذاا واألكسجين من خاليا الجسب األخرى
التا ىلصل اقي من الدل الذي يتجد يا األواية الدمتية المنتشرذ يا أجئاا الجسب المختقفةي أما بالنسبة

لققرتية يإتما ىلصل اقر الغذاا واألكسجين الالزمين لما من هذا السا ل الذي يتجد بالغرية األمامية ألن

وجتق األواية الدمتية رين خاليا القرتيةي أو يا الغرية األمامية سيعت الضتا الداخل قلر هبكية العين

والذي ىلمل متجاى المختقفة المعقتمات البصرية التا ىتققاها العين من المشمد البصريي وستف يترىا
اقر ذل أن الرؤية ستصب مشتهة وغير واتلةي ولذل هاا هللا أن يجعل خاليا القرتية ىلصل اقر

هذا الغذاا واألكسجين الالزمين لما من سا ل ال يلتتي اقر أية أواية قمتية ىعت الرؤية"(Voughn .
)& Riordan – Eva, 1992, p218
-3-2القزحية:

حسا وتتف ) (Renouf ,1989قن " :القئحية ها ذل الجئا المقتن من العيني ينلن تشاهد ايتتنا
خضراا وز اا وأخرى ستقاا وألتان العيتن هذه ماها قال ألتان لققئحيةي وىتلدق هذه األلتان لدى اإلتسان
و اثيا أثناا امقية اإلخصاب يا حب األل معقما يا ذل معل الصفات األخرى يا جسب اإلتسان التا ىتلدق

بالت اثة معل ال تلي لتن الشعر ولتن البشرذ ...قلخي وىعمل هذه الصبغة المقتتة لققئحية اقر حماية العين
ل حي

من الضتا الشديد الذي ىتعر

ىمتص هذه الصبغة د ا كبي ار من ىا كة من ما يكفا حاجة العين

لقرؤية التاتلةي ولذل يإن األلتان البنية والستقاا لققئحية ىكتن أكعر يعالية يا حماية ئحية العين من
الضتا الشديد الذي ىتعر

ل ألن صبغتما الداكنة ىكتن أكعر امتصاصا لقمتجات الضت ية المختقفة من

الصبغة الخضراا والئ اا"(Renouf ,1989.p93) .

-4-2الحدقة (إنسان العين):

يشير هاتت ) (Chang ,1992اقر أت " :ىتجد يا منتصف القئحية يتلة ىسمر حد ة أو قتسان العين
حي ىمر من خاللما األهعة الضت ية التا جمعتما القرتية متجمة تلت العدسةي وهناك تتاان من العضالت
يرىب ان بالقئحية يعمالن اقة ىضييت أو ىتسيل حد ة العيني يالنتع األول من هذه العضالت يعمل اقر

يسم يقط بالقد الالزل من هذا الضتا لقعمقية أما

ىضييت حد ة العين يا حالة اإلتااذ الشديدذ بلي

يا حالة اإلتااذ الضعيفة يإن النتع العاتا من هذه العضالت يعمل اقر ىتسيل حد ة العين بلي
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بمرو القد الالزل من الضتا لقرؤية التاتلة التا ىمكن العين من ىلقيل وىمييئ التفاصيل المختقفة
لقمنبمات البصرية"(Chang, 1992, p40) .
-5-2عدسة العين:

يذكر كت ت وهاتدلمان ) (Koret & Handelman, 1998أت " :ىتجد قن ادسة العين ها ذل الجئا
الشفاف الذي يقل خقف اللد ة مباهرذ ومممتما األساسية ها ىجميل األهعة الضت ية التا ىستقبقما وىركيئها

اقر هبكية العين لكا يتمكن الفرق من الرؤية التاتلةي وىقتل رمذه المممة من خالل العضالت المدرية
التا ىتصل رما حي

ىعمل هذه العضالت اقر ىغيير هكل العدسة ويقا لبعد األهياا المر ية ان العيني

بلي ىقل الصت ذ المتكتتة لقشاا المر ا اقر هبكية العيني يإذا تظرت العين قلر هاا بعيد يإن العضالت

المدرية ىرىخا بالقد الذي يسم باتبساط ادسة العين لتركيئ األهعة الضت ية التا ىستقبقما اقر الشبكية
ىماماي أما قذا تظرت العين لشاا ريا يإن العضالت المدرية ىنقبض بالقد الذي يفقي قلر اتبعاج العين

وىغيير مركئ رف ىما بما يال ب التلديت يا الشاا المر ا ويمكن العين من الرؤية التاتلةي وهذا التغيير

يا هكل ومت ل رف ذ ادسة العين ي قت اقي ىكيف العين لقرؤية ويقا لمت ل الشاا المر ا من العين".

)(Koretz & Handelman, 1998, p93ي والشكل ( )03يبين هذا التكيف.
الشكل رقم( )03يوضح تكيف عدسة العين لألشياء القريبة والبعيدة

المصدرhttps://www.google.dz/search:

ويضيف كت ت وهاتدلمان ) (Koret & Handelman, 1998أن ادسة العين " ىعمل ادسة العين أيضا
اقر ىغيير اىجاه األهعة الضت ية التا ىستقبقما بلي

هبكية العين ىكتن يا وتل مققتب حي

ىجعل الصت ذ المتكتتة من الشاا المر ا اقر

يكتن أاالها يا المشمد البصري وأسفقما اقر الشبكية والعكس

صلي ي كما أن األهياا التا ىقل يا الجمة اليمنر يا المشمد البصري ىقل يا الصت ذ المتكتتة لما اقر

الشبكية يا الجمة اليسرى من الشبكيةي والعكس صلي "(Koretz & Handelman, 1998, p93) .
-6-2الغرفة الخلفية:

يعتبر يات وويسمان ) (Fatt & Weissman ,1992أن ":الغرية الخقفية ىقل رين العدسة والشبكيةي وها
ىلتتي اقر سا ل هب بالمالل يسمر السا ل الئجاجا حي

يفقي وجتقه يا الغرية الخقفية قلر الملايظة

اقر مققة العين يا هكقما الكرويي و غب أن هذا السا ل صايياي قال أت يلتتي اقر بعض المتاق الصقبة
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التا ىسمر المتاق ال اييةي ويمكن ألي يرق أن يرى هذه المتاق ال ايية اندما ينظر قلر س
البيا

تاصل

ي أو قلر السماا وها صاييةي من غذاا وأكسجين"(Fatt & Weissman ,1992) .

-7-2الشبكية:

يذكر أحمد السيد اقا سيد ويا قة ملمد رد أن ":سم الشبكية يبقغ معل سم و ة واحدذ من كتاب

ىقريباي وها ىتكتن من ثالث طبقات من النسيج العصبا حي

ىلتتي ال بقة األولر اقر تتاين من

المستقبالت الضت يةي يالنتع األول منما خالياها طتيقة و ييعة وأُس تاتية الشكل لذل

العصتية وأكعر منما سمكا ولذل الخاليا المخروطية"( .السيد ويا قةي 2001ي ص .)28

ىسمر الخاليا

-03المسارات العصبية البصرية:

يشير هارالي )" (Shapley, 1990قن الخاليا العقدية المكتتة لقمسا ين البصريين الصغير والكبير يا
كل اين اقر حدى ىتجمل معا يا هكل حئمة اصبية ىسمر بعد خروجما من مققة العين بالعصا

البصري لمذه العيني وهذا يعنا أن العصا البصري لكل اين يضب خاليا اصبية لقمسا ين البصريين
الصغير والكبيري ويبقغ سم العصا البصري لقعين التاحدذ معل سم األصبل الصغير يا يد الفرق ويعتبر

العصا البصري بمعابة معبر ىمر من خالل المعقتمات البصرية من العين قلر المخ بعد معالجة جئا منما
يا الشبكية".

كما أن هارالي ) (Shapley, 1990يضيف أن "األلياف العصبية المكتتة لقعصا البصري ىنقسب قلر
سمين حي

تجد أن األلياف العصبية التا ىتصل بالجئا الخا جا لشبكية العين (القريا من الصدغ)

والتا ىشمل خاليا اصبية لقمسا ين البصريين الصغير والكبير ىأخذ طريقما مباهرذ قلر المراكئ البصرية

بالقشرذ المخية من تفس الجمة التا ىتجد ييما العين أما األلياف العصبية التا ىتصل بالجئا الداخقا لشبكية

العين (القريا من األتف)ي والتا ىتكتن أيضا من خاليا اصبية لقمسا ين البصريين الصغير والكبيري

األلياف العصبية التا ىتصل بالجئا المجاو ل تف يا هبكية العين اليسرى يإتما ىعبر قلر الم اركئ البصرية

التا ىقل يا الجمة اليمنر لقمخي ولذل يإن ابت األلياف العصبية يجعقما ىقتقا اند تق ة ىسمر تق ة

التقاطل يوهذه النق ة ليسي تق ة اىصال رين العصبين البصريين لقعينيني ولكنما تق ة ابت يقط لقمراكئ

البصرية التا ىقل يا الجمة األخرى لقمخي وبعد تق ة التقاطل هذه يأخذ العصا البصري لكقتا العينين

مسما آخ ار هت المجرى البصري"(Shapley, 1990, p640) .

أما هيقر ) (Shiller, 1988ييرى ":وبعد تق ة التقاطل ىقتقا خاليا العصا البصري غير متقاطعة التا
ىتصل بالجئا الخا جا لشبكية العين مل خاليا المجرى البصري المتقاطعة التا ىتصل بالجئا الداخقا

لشبكية العين األخرى حي

ىتجمعان معا ثب ىنقسمان بعد ذل قلر سمين حي

يشكل كل سب منمما مسا ا

بصريا جديدا يضب الخاليا العصبية المتقاطعة وغير المتقاطعةي ويسمر هذان المسا ان البصريان :الجماز

الركبا الجاتبا والجماز النتت ا التساقي" (Shiller, 1988, p824) .ويبين الشكل ( )04المسا ات
البصرية من العين قلر القشرذ المخيةي وتقدل ييما يقا ار
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الشكل ( )04يوضح المسارات البصرية من العين إلى القشرة البصرية

المصدرhttps://www.google.dz/search:

-1-3مراكز اإلحساس البصري بالمخ:

يذكر هقبقا ) (Shapley, 1990قن ":المراكئ البصرية بالقشرذ المخية ها آخر المتا ل التا ىتب ييما
معالجة المعقتمات البصرية حي

يلدث بعد ذل قق اك المنبمات البصرية ويقا لقمعقتمات التا استقبقما

الجماز البصري ان هذه المنبماتي وىقل المراكئ البصرية يا الجئا الخقفا من القشرذ المخية (يا الفص
القفتي) ي ويبقغ سمكما تلت ( )2مققيمت ار ىقريبا معل سم با ا أجئاا القشرذ المخيةي كما أتما ىلتتي اقر
أكعر من ( )100مقيتن خقية اصبية"(Shapley, 1990, p642) .

حسا ويندل ) (Wandell, 1995يإن" :ىتكتن المراكئ البصرية من من قتين يسيتين ىساادها ادذ
مناطت أخرى اقر ىلقيل المعقتمات البصريةي يالمن قتان الر يسيتان هما المن قة ( )17والتا ي قت اقيما

المن قة البصرية األوليةي وها ىستقبل معقتماىما من النتاذ الركبية الجاتبيةي أما المن قة العاتية يإتما ىتكتن

من من قتين يرايتين همتا المن قتان ( 18و)19ي حي

ي قت اقيمما معا المن قة البصرية العاتتيةي وهذه

المن قة ىتققر معقتماىما من النتت ين العقتيين والنتاذ التساقية أي الجماز النتت ا التساقي"(Wandell, .
)1995, p125
أما بالنسبة لقمناطت األخرى التا ىسااد المراكئ البصرية يا ىلقيل وإق اك األهياا يقد أها كتي

) (Cowey,1994بأن" :هناك ما يقرب من ( )30من قة أخرى بالقشرذ المخية ىسااد المن قتين البصريتين

األولية والعاتتية اقر ممال امقية اإلق اك البصريي وأوت أن هذه المناطت ىنلصر يا من قتين يستين
هما  :المن قة الصدغية السفقية التا ىقل يا الجئا السفقا من الفص الصدغا ي وهذه المن قة مممة جدا

يا قق اك ىفاصيل المنبمات البصرية المعقدذي والمن قة العاتية ها الفص الجدا يي وهت يقعا قو ا بالغ
األهمية يا قق اك المت ل المكاتا لقمنبمات البصرية" ) (Cowey,1994,p21والشكل ب ( )05يبين هذه
المناطت التا ىشترك مل المن قتين البصريتين األولية والعاتتية يا قق اكنا لقمنبمات البصرية .
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الشكل رقم ( )05يوضح هذه المناطق التي تشترك مع المنطقتين البصريتين الولية والثانوية في إدراكنا
للمنبهات البصرية

ثانيا-اإلدراك:

المصدرhttps://www.google.dz/search:

يعرف اإلق اك يا اقب النفس اقر أت العمقية التا ىتب رما معريتنا لقعالب الخا جا ان طريت التنبيمات

اللسيةي كأن أُق ك أن هذا الشاا الذي أماما هت كتابي وأن لمذا الكتاب مميئات خاصة من لتن ومن

اىجاه يا المكاني ومن طتلي ار ي سم وبروزي ومن وتل بالنسبة قلر المكتا وإلر ما يليط ب من

أهيااي وال يقتصر قق اكا لمذا الكتاب اقر هذه الخصا ص اللسية رل يشتمل اقر معريتا استخدال هذا

الشااي يأتا أق ك أن هذه األهكال الستقاا أي الكقمات التا أ أرُها اآلن ها متز ىفيد يا معنر من

المعاتاي وأن هذا المعنر يرىبط بمعاتا أخرى ىعا من ىققاا تفسما أو امدتا اقر استلضا هاي و د ىلمقنا
هذه المعاتا قلر القيال بسقتك معيني واقر هذا يمكن القتل أن اإلق اك اقر أت تتع من االستجابة ىرما

قلر القيال بضرب معين من السقتكي و يتت ف تتع االستجابة اقر الشروط التالية( :يتسفي 2002ي ص
)183

➢ طبيعة المنب الخا جا.
➢ ىجميئ اآلالت اللسية.

➢ اللالة الشعت ية الراهنة واالىجاه الشعت ي.
➢ معقتمات وىجا ب السابقة
-01تعريف اإلدراك:

يعد اإلق اك تتيجة لترجمة المعقتمات اللسيةي ويت قا قمج مجمتاة من األحاسيسي يبفضق يقتل الفرق

باالختبا وأخذ الق ار وذل من خالل معا ي السابقة وىت عاىما والملفئات المعريية العاطفية.
حي

يعري لتين وهيفنر ( )Leven & Shefner, 1981قت  " :امقية ىفسير المعقتمات التا ىأىا رما

المجسات اللسية" .أما كتين ( )Coven,1986يمت يرى أت " :امقية ىجميل االت بااات اللسية وىلتيقما
قلر صت ذ اققية"( .الئغقتل والئغقتلي 2003ي ص  )111ويضيف ملمد تجيا الصبت ذ ( )1987أت :
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" د ذ الفرق اقر ىنظيب التنبيمات اللسية التا قذ قلي ابر اللتاس المختقفة ومعالجتما ذهنيا يا قطا الخبرات
السابقة والتعرف اقيما وإا ا ما معاتيما وقالالىما المعريية المختقفة"( .مقلبي  2002ص)222

ويعرف ائت ابد اللميد اإلق اك يا ( )1999بقتل " :امقية ىفسير وىأويل ما تلس ب يا االمنا الخا جا
أو الداخقا من أهياا أو أهخاص"( .ا يةي 2001ي ص )104

ومن تستنتج أن اإلق اك هت العمقية النفسية التا ىسمب يا التصتل قلر معاتا وقالالت األهياا واألهخاص
والمتا ف التا يتعامل معما الفرق ان طريت ىنظيب المعيرات اللسية المتعققة رما وىفسيرها وصياغتما يا
كقيات ذات معنر .كما أن اإلق اك هت امقية بسي ة ومعقدذ يا تفس الت يي يمت يتضمن مفاهيبي ويعمل

اقر ىرجمة المعرات الخا جية وإا ا ما الدالالت المناسبة وىنظيمما.
-02إدراك االشكال:

اندما ىنظر حتل يا البيئة الملي ة ب ستجد أتما مقيئة بمنبمات ذات أهكال مختقفة حي

يتلدق هكقما

باللتاف الخا جية التا ىليط رماي و د ذكرتا يا الجئا األول لمذا الفصل أن اللتاف ىعتبر واحدذ من أهب

العتامل األساسية لقرؤية وأن العين ال ىست يل ؤية أي هاا ليس ل حتاف قال لد ا ت معدوقذ ويشير كل

من أحمد السيد اقا سيد ويا قة ملمد رد من خالل الد اسات العقمية "أن قق اك األهكال يتب من خالل

مرحقتين أساسيتين هما :البل

-1-2عملية البحث البصري:

قن امقية البل

البصريي والتعرف اقر الشكل"( .السيد ويا قةي 2001ص)63

البصري ىعنا ملاولة التلديد الد يت لقمنب المدف من رين المنبمات األخرى ىتجد مع

يا المجال البصريي يإذا كنا تنظر قلر مشمد بصري يلتتي اقر ادذ أهكال هندسية وطقا منا ىركيئ
بصرتا اقر الشكل المعق

معالي يإن ايتتنا ستف ىمر اقر المشمد البصري ذهابا وإيابا حتر ىرى المعق

وىتركئ اقي ي وىق الملاوالت التا امي رما العينان لقبل

التا ىتجد مع يا المشمد البصري ىسمر امقية البل
ويذكر السيد "أن العقماا يرون امقية البل
خا جا المنشأ وهذا النتع من البل

ان الشكل المعق

البصري.

البصري ىنقسب لعدذ أتتاع ي يالنتع األول منما  :هت البل

يلدث ال ق اقيا لقشاا المفاجئ الذي يظمر يا مجالنا البصري معل

ظمت تتا خاطف كضتا البر معالي أما النتع العاتا  :يمت البل

امقية البل

االختيا ية المخ

من رين األهكال المندسية

قاخقا المنشأ ويشير هذا النتع قلر

ة لمعير معين ذات صفات ملدوقذي أما النتع العال  :يمت البل المتتازي

ي وهت الذي يلدث اندما يريد الفرق ىلديد معير معين من رين ادذ معيرات ىشترك

صفة واحدذ أو أكعر معل صفات القتن يال تل ياالىجاه يالشكل واللركة ...قلخ
واألخير :يمت البل

المتسقسل ويلدث هذا النتع من البل

أو ىختقف مع يا

وأما ان النتع الرابل

اندما يريد الفرق متابعة منب معين يا ادذ

مراحل أو خ تات خالل يترذ زمنية ملدقذ"( .السيدي 1998ي ص )65

-2-2عملية التعرف البصري:

يشير بالما )" (Palmer, 1991أن امقية التعرف البصري ىعنا التلديد الد يت لمنب معين من خالل
وجتق مالم معينة يا هذا المنب أو صفات ملدقذ ىميئه ان المنبمات األخرى التا ىتجد مع يا المشمد
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البصري معل اللتاف الخا جية لقشكل حي

قت حتاف المعق

معال ىختقف ان حتاف المربل وكالهما

يختقفان ان حتاف الدا رذي ويقعا السيا قو ا هاما يا امقية التعرف اقر الشكلي يإذا تظرت قلر الشكل

( )05ستجد أت يتكتن من س رين حي

يلتتي الس ر األول اقر بعض اللروف المجا ية اإلتجقيئيةي

رينما يلتتي الس ر العاتا اقر بعض األ ال بالقغة اإلتجقيئية وإذا ملصي النظر يا حرف ) (Bيا

الس ر األولي و ب ( )13يا الس ر العاتا ستجد أن هكقمما واحدي و غب ذل ستفسر الشكل الذي يتجد
يا الس ر األول اقر أت حرف )(Bي والشكل الذي يتجد يا الس ر العاتا اقر أت

ب ()13ي ويرجل

التفسير المختقف لمذا الشكل يا كال الس رين ألت ىتعرف اقر الشكل من خالل السيا الذي يتجد يي ي
يعندما يتجد هذا الشكل يا سيا اللروف التا ىتجد يا الس ر األول يإت ستد ك اقر أت حرف )(Bي
ولكن اندما يتجد يا سيا األ ال التا يا الس ر العاتا يإت ستد ك اقر أت

ب ((Palmer, .")13

) 1991وتظ ار ألهمية السيا يا امقية التعرف اقر األهكالي يإتنا سنققا الضتا اقر ىأثير السيا اقر

قق اك الشكل ييما يقا :

الشكل ( )06يوضح تأثير السياق في التعرف على الشكل

المصدر :من إعداد الباحثة2021 ،

-1-2-2تأثير السياق على إدراك الشكل:
و يرى رويبر

)" (Groossberg, 1995أن السيا يعنا النمط العال لمعيرات المشمد البصري معل

اللروف واأل ال والليتاتات وال يت ...قلخي ويرى العقماا أن السيا ينقسب قلر تتاين ي يالنتع ألول يمعل
مجمتاة المعيرات التا ىليط بالمنب المدف والتا ىفثر اقر قق اك الفرق لمذا المنب ينلن يا المعال

السارت أق كنا هكل المنب المدف اقر أت حرف ) (Bاندما كاتي المنبمات األخرى التا ىتجد مع يا
السيا حرويا ي رينما أق كناه ب ( )13اندما كاتي المنبمات التا مع يا السيا أ اما غب أن هكل
المنب المدف كان واحدا يا هذين السيا ين ي وهذا يعنا أن قق اكنا ل هكال يتأثر بالسيا الذي ىتجد يي

هذه األهكال"(Groossberg, 1995, p441) .

أما النتع العاتا من السيا يإت يتمعل يا الخبرذ السابقة لقفرق ان هذا السيا بمعنر أن الخبرذ السابقة ان
السيا

ىجعل الفرق يفسر األهكال التا يلتتيما هذا السيا

رناا اقر خبرى السابقة بلي

ىكتن هذه

األهكال مرىب ة رذل السيا يمعال قذا تظرت من الخا ج قلر قحدى مد جات الكقية يإن خبرى السابقة ب

ستف ىعير لدي مجمتاة من التت عات الذهنية اما يلتتي هذا المد ج معل األستاذ الذي يققا الملاترذي
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وال الب الذين يستمعتن قلر هذه الملاترذي ولكن لن ىتت ل أردا أن يكتن هنال مبا اذ دل قاخل هذا المد ج
) .(Capaldi & Proctor,1994,p245وتخقص من هذا العر

والمعقتمات السابقة ان السيا واألهياا التا يلتتيما.
أ -مالم التج قاخل السيا

أن السيا يستشير الصت الذهنية

ب – مالم التج خا ج السيا ردون ىفاصيل

جـ -مالم التج خا ج السيا بالتفاصيل

الشكل ( )07يوضح نماذج للوجه تبين تأثير السياق على إدراك الشكل
أنف

عين

أُذن

ثالثا-اإلدراك البصري:

فم

المصدر :من إعداد الباحثة2021 ،

ىشير قينا ويقيمئ أن ":الخبرات البصرية ىمعل أهمية كبيرذ يا امقية رناا وىعئيئ مفاهيب األطفال يا سن

مبكر ان األ هيااي والمتا ف التا ىتجد من حتلمبي وىعد هذه المعقتمات بمعابة القبنة األولر واألساس
الراسخي الذي ىقتل اقي ىنمية المما ات المعريية والقغتية ييما بعد"( .قياتا ويقيمئي 2004ي ص )25

-01تعريف اإلدراك البصري:

يعتبر متتتع اإلق اك البصري ذا أهمية كبرى يا اقب النفس المعرياي و د ىنتاي التعا يف التا أا يي

ل ي حي يعري أىكيستن ( )Atkinsonيا  1980اقر أت " :وج من أوج اإلق اك يختص رتناول ومعالجة
تتع معين من ال ا ة الفيئيا ية ىعرف بالضتا "(Atkinson, 1980, P40) .

أما العتر يا  1991ييعري اقر أت  ":القد ذ اقر ىنظيب وىفسير المنبمات اللسية يا تتا الخبرذ السابقة
وذل من خالل استجابة الكا ن اللا البصرية المباهرذ المميئذ لقمالم البيئيةي وىفقي هذه االستجابة قلر

استخالص الكا ن لقمعقتمات التا ىمكن من معرية العالب المباهر وىلدق اال ت ب واإلق اك البصري امقية

قيجارية ىتت ف اقر التقاط المنظتمة البصرية لقمعقتماتي كما أتما امقية اتتقا ية يمن خالل المتابعة

البصرية لقمعقتمات يصب ما يست يل الكا ن استخالص بالفعل جئا أو جاتا مما هت متاح بالفعل".

(العتري 1991ي ص )97

وبالنسبة لباغت ) (Bagot, 1996يرى أن ":اإلق اك البصري هت ىفاال مل العالب الخا جا والتعرف اقر

األهياا المتجتقذ يي ي وكيفية ىتسعما وىتاجدها يا مكان معيني لتلديد خصا صما من خالل م ابقتما

ومقا تتما مل بعضما البعض صد ىسميتما وىصنيفما"(Bagot, 1996, P173) .

أما حسا يتلا الئيات يا 1998اري اقر أت " :امقية ىأويل وىفسير المعيرات البصرية وإا اا المعاتا
والدالالتي وىلتيل المعير من صت ى الخال قلر جش قي ويقعا قو ا هاما يا التعقب المد سا وبصفة

خاصة"( .الئيات ي1998ي ص )340
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والختلا يقد أها يا  2002قلر أن" :اإلق اك البصري قلر ان اإلق اك البصري يعبر ان طريقة الفرق يا
التعامل مل العالب الخا جا ب ريقة بصريةي يمدف قلر التفسير والتعرف اقر المعيرات الخا جية"( .الختلاي

2002ي ص )248

قلر جاتا أن لند ي وتت مان ) (Landry et Normanيعريات اقر أت  " :ىعديل لالت بااات اللسية
ان المعيرات الخا جية من أجل ىفسيرها ويممما"( .العتتلي 2004ي ص )39

أما ما جاا يا ىعريف معجب ال ا النفسا والعققا ياإلق اك البصري" :هت يمب المعيرات القاقمة ان طريت
البصري حي

ىنتقل الصت ذ من هبكية العين قلر العصا البصريي وإلر المسا ات البصرية ثب قلر مراكئ

اإلق اك البصري يا الفص القفتي من القشرذ المخيةي حي

يرىبط بالذاكرذ البصرية ييتب ىفسير معنر المعير

ىبعا لقخبرذ يا الذاكرذ"( .اتاق ي2006ي ص .)47

ويعرف قيـر ( (Dere, 2019اإلق اك البصـري بأتـ " :حالـة الـتاا ويمـب العال ـات واألحداثُ من خالل
اللتاسي كمـا أتـ حالـة التعـرف اقـر المتا ـفي يمـت يسـااد اقـر ق الفعـل المناسـا يـا المتا ف المختقفة".

أما رتل

وآخرون ) )Bolk et al, 2018ييعريته اقر أت " :القد ذ اقر ىفسير التناست رين المعقتمات

البصرية والبرمجة اللركية") Bolk et al, 2018).

كمـاُ يعري ريقتىشا وآخرون ) (Bellocchi, et al,2017بأتـ "يمـب المعقتمـات البصـرية المتضـمنة يـا

أثنـاا مما سـة الممـا ات اللركية معل اللركة الد يقة والكبيرذ واللركة اللسية" .ويعـد اإلق اك اللسـا أحـد

الممـا ات التـا ىعتمـد اقـر المدخالت البصـرية والتلفيـئ اللسـا ذات الصـقة التثيقـة بممـا ات اللركـة ويظمـر

مـن خالل القـد ذ اقـر ىفسـير اناصـر البيئـة والمعالجـة المر ية وىلقيل المعاتا واستنباط سراة واىجاه

العناصر( .قيماني 2019ي ص )206

من خالل التعا يف السابقة يمكن أن تستنتج أن اإلق اك البصري هت امقية ىنظيب وىفسير المنبمات البصريةي
بلي

يصب لما معنر ات ال ا من قق اك بعض صفاىما المر ية التا ىميئها ان غيرها معل الشكل واللجب

والقتن واالىجاه والعمت.

-02اإلدراك ومعالجة المعلومات البصرية:

حسا مريب سقيب يإن" :الفرق يستغر يا استخالص معنر المعقتمات التا ىستقبقما اللتاس من المعيرات

الخا جيةي يترذ زمنية أطتل من الفترذ الئمنية التا يستغر ما ظمت المعير أو المتتتع المر ا أمال الفرق

مما يجعل تظال ىخئين المعقتمات اللسية يفقي قو ا ممما بالنسبة لعمقيات اإلق اك والتعا ف لكا ىتعامل
مل المعقتمات التا قذ قليما من هذا النظالي يبعد ىلتل المعيرات من مدخالت بصرية ىختئن ال ىتعدى ادذ

أاشا من العاتيةي ثب يمكن بعد رذل أن يتعامل الفرق مل هذه المعقتمات اللسية التا اختئتيي ويستمر

هذا التفاال لفترذ زمنية معينة"(.مريبي 2009ي ص ) 84ومن تستخقص أن هناك ير رين المدذ الئمنية

التا ىستغر ما اللتاس يا صد المعير والمدذ التا ىتناول ييما المعير بالتعريف من رين ما ىب اختئات مسبقا

من معقتمات حسية.
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يمن الصعا يا كعير من المتا ف السقتكية ائل امقية التذكر ان امقية اإلق اك يعقر الرغب من
االختالف يا العمقتيني قال أتمما يشتركان يا بعض وظا ف امقية االستعا ذ كما أتما يا بعض المتا ف

الغير العاقية ِ
يكتتاَ ِن معا امقية االستعا ذ ذاىماي ويمكن ىقخيص هذه االيتراتات كالتالا:

أوال :قن االستجابة اإلق اكية ليسي النتيجة الفت ية للالة االستعا ذي وإتما االستجابة اإلق اكية ها تتاج

مراحل أو ادذ امقياتي كل منما ىأخذ و تا معينا يا التكتين قما يا هكل ىنظيب المعقتمات أو ىلتيقما
قلر صت ذ أخرى.
ثاتيا :يفتر

هذا االىجاه كذل أت من الصعتبة ق اسة العمقيات اإلق اكية أو ىلتيقما يا هكل مستقل

بمعئل ان امقيات الذاكرذ طالما أن امقية التلتيل الشفري وحفظ المعقتمات يا الذاكرذ يا كل مراحل
أو مستتيات امقيات معالجة المعقتمات.

ين لققيال
القضية المامة من وجمة تظر كيرك ولتكما ت ) (kirck & lokhart, 1972أن" :األيراق ُم َف َهقِ ْ
باإلق اك اند مستتيات أكعر بساطةي ومن ثب يإن مستتيات المعالجة ىعكس مدى أوسل من المعالجة بلي
يلتمل أن ىتب معالجة المنبمات المألتية قلر ق جة كبيرذ وذات معنر اند مستتى أكعر امقا بالمقا تة

بالمنبمات األ ل ىشبعا بالمعنر.

و د ايترتي الد اسات العقمية أن هناك مناطت بصرية مختقفة وظيفياي منما المن قة التا عة يا مفخرذ

الراس يما لتعريف األجسال ان طريت مظمرها والمن قة التا عة يا جدا الرأس الخقفا األامري وها
مسفولة ان متا ل األجسال"( .يت ية وجارري 2005ي ص )149
-03النظريات المفسرة لإلدراك البصري:

يتب قق اك األهياا المتجتقذ يا االمنا بسراة وسمتلة حتر لت كاتي يا مليط جديد اقيناي يالمممة ال

ىت قا أي مجمتق غب أن الميكاتيئمات التا و ااها ليسي بسي ةي و د جاات العديد من النظريات ملاولة
ىفسير وهرح هذه الميكاتيئماتي ومن أهب هذه النظريات ما يقا:
-1-3نظرية إدراك الشكال:

يشير كل من يا قة ملمد رد واقا أحمد السيد يا ( )2001أن العقماا وتعتا ادذ تظريات ىفسر كيف
يتب قق اك األهكالي وىتفت جميل هذه النظريات اقر أن قق اك الشكل يمر رعالثة مراحل أساسية يفا المرحقة

األولر ىسقط األهعة الضت ية من مصد اإلتااذ اقر س

الشكل لكا ىكشف ان ختاص التا ىميئهي

أما المرحقة العاتية يإن العين ىستقبل األهعة الضت ية التا ىنعكس من س

الشكل والتا ىلمل معما

المعقتمات البصرية المختقفة ان مكتتات هذا الشكل وصفاى ي أما المرحقة العالعة ييتب ييما ىجميل المعقتمات

البصرية المختقفة ا ن مكتتات هذا الشكل وصفاى ي ثب يتب ىجميل المعقتمات البصرية التا ىتققاها
المستقبالت الضت ية يا هبكية العيني وىلتلما قلر تبضات اصبية يتب ق سالما قلر مراكئ المعالجة

البصرية بالقشرذ المخيةي حي

ص )41

يتب ىشفيرها ومعالجتما قق اكيا .وأهب هذه النظريات تجد( :قيماني 2018ي
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 -1-3-3نظرية بيت العفاريت  :مل أن هذه النظرية لما اسب غريا قال أتما ىعتبر من النظريات الناجلة
جدا يا ىفسير كيفية قق اك األهكال ولقد سميي هذه النظرية رمذا االسب ألن أتصا ها يفترتتن أن امقية

التعرف اقر الشكل ىمر بعدذ مراحل لتلقيل المعقتمات المدخقة ان الشكل وكل مرحقة من هذه المراحل
لما افريي خاص رما حي

يصرخ بعد هذه المرحقة معقنا بأن مدخالت هذه المرحقة د ىمي معالجتما

َي ِتْيت لتصت أتصا هذه النظرية يقتل افريي يا الشبكية رتجميل المعقتمات المختقفة ان الشكل ويرسقما
قلر افريي المالم حي يتجد افريي لكل مقم من مالم هذا الشكلي وكل افريي من هفالا العفا يي

يصرخ اندما يجد مقمل يا المدخالت التا يرسقما افريي ىجميل المعقتمات يا الشبكية ( .ت يشي

2016ي ص )16

وتستنتج من خالل هذه النظرية أن امقية قق اك األهكال ىمر رعالث مراحل أساسية ها التجميل اللسا
التعرف اقر األهكال ثب معالجتما وكل مرحقة لما ردو ها مراحل يشرف اقيما افريي ينقل المعقتمات

لقعفا يي األخرين.

-2-1-3نظرية إدراك الشكل بناء على النموذج:

ىعتمد هذه النظرية اقر الذاكرذي والخبرات السابقة لدى الفرق ان الشكل والسيا ي واالستراىيجيات التنظيمية
العامة والتت عات المبنية اقر المعرية بمكتتات السيا ي ولذل تجد أن امقية التعرف اقر األهكال من

وجمة تظر أتصا هذه النظرية ىتب رناا اقر النمتذج الذهنا الذي يراه الفرق بالنمتذج المخئن ان هذا

الشكل يا ذاكرذ الفرق البصريةي ولذل يإن األهكال التا يد كما الفرق الرد أن يكتن لما تمتذج مخئن انما

يا ذاكرى البصرية ( .ت يشي 2016ي ص  )16ومن تستنتج أن العمقية األساسية التا ىرىكئ اقيما هذه

النظرية ها الذاكرذي لذل يعقر الفرق أن يكتن لدي مخئون بصري ليتمكن من التعرف اقر األهكال.
-3-1-3نظرية إدراك الشكال من خالل مكوناتها:

يرى يمما مص فر أن هذه النظرية ا ترحي أن الشكل الذي سبت ؤيت يكتن ل تمتذج يخئن يا ذاكرذ
الفرق البصريةي حي

يتب قق اك الشكل الجديد بمقا تت بمعقتمات النمتذج المخئن ان لكن هذه النظرية لما

تق ة تعف وها أن األهياا التا يراها الفرق ألول مرذ ليس لما تمتذج مخئن يا ذاكرى البصرية لذل

جاات تظرية قق اك األهكال من خالل مكتتاىماي حي
أوليةي حي

ىفتر

أن األهكال ىتكتن من مجمتاة مكتتات

يتب التعرف اقر الشكل وإق اك من خاللماي ويضال ان ذل يإن النظرية د دمي ىفسي ار

لبعض المظاهر الر يسية اقر أهكال( .تاقيةي 2015ي ص )27من خالل هذه النظرية تستخقص أن

التعرف اقر األهياا المخئتة صت يا يا الذاكرذ يتب ان طريت قرراز أوج الشب واالختالف يا مكتتاىما

وبمذا تقتل أن هذا الشاا يشب ذل الشاا األخر والعكس صلي .
-2-3نظرية الجشطلت:

حسا لتماىر ( )Le Maitre, 1992يإن كقمة جش قي ها كقمة ألماتية األصل وىعنا :الشكلي الصيغة

أو النمطي ومفاقها أن صفات الكل ىفثر يا ال ريقة التا تد ك رما األجئااي وأن اإلق اك يعمل اقر ىجميل
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البياتات اللسية وىنظيمما يا هكل متكامل يدار بالشكل أو جش قيي والقتل المشمت اند أصلاب
النمتذج هت " :أن الكل يختقف ان مجمتع أج ائ ".

أما قيقتما ( )Délome, 1982ييرى أت ومن خالل هذه النظرية ا ترح اقماا الجش الي مجمتاة من
المباقئ والقتاتين التا ىلكب وىنظب قق اكنا وها القتاتين التا أصبلي مستعمقة يا كعير من مجاالت اقب
النفس خاصة التعقبي ومن هذه القتاتين والمباقئ التمييئ رين الصت ذ والخقفيةي تاتين التجميل التقا بي

التشاب واالستم ار ي ومن أهب واق هذه النظرية  :كبرتي كتيكاي ألفاتج كتهل وليفر ىميمر هذا األخير الذي
ات ققي ب النظرية الجش التية ان طريت مقال ان اإلق اك الظاهري لقلركةي أطقت اقي بظاهرذ {ياي}Fhiي
قق اك اللركة واألساس الذي ىقتل اقي هذه الظاهرذ أت قذا ومض وتئان اقر تلت متق ل وبصت ذ معينة
ىتعقت بإيقاع الفر الئمنا رين ظمت هما يإتمما يع يان االت باع بأن الضتا واحد يتلرك .من رين هذه

القتاتين والمباقئ التمييئ رين الصت ذ والخقفيةي تاتين التجميل (التقا ب التشاب ي االستم ار ي الغقت...الخ).
و د كان االيت ار

البا ز لعقماا النفس الجش التين وخاصة" كتهقر حسا اي ستلست (Ray solso,

) ":1996هت أن التنظيب التققا ا لنمط وظيفا (لقمنب ذاى وليس ل قال صقة تعيفة بالخبرذ السابقة لقفرق

("( .تاقيةي 2015ي ص)28

تستنتج يا األخير أن تظرية جش قي ىمتب بالكل وىع ينا تمتذج أق اكا مفاقه أن التد يت يا األجئاا التا
ىشكل الشاا ىع ينا الصت ذ الكامقة لذل

الشاا أو الشكلي لمذا يإن اقماا الجش قي ا ترحتا اقينا

مجمتاة من القتاتين التا ىفسر األق اك والتا أياقت اقب النفس اامة واقب النفس المعريا خاصة قلر
جاتا أن واق هذه النظرية استخقصتا أن األق اك الظاهري اللركا يكتن لقمعير األول بشكل خاص ثب
يلتل لقمعير العاتا.

-04قوانين اإلدراك البصري :

-1-4قانون تجميع االشكال:

قن معظب األهكال التا تراها مكتتة من ادذ اناصر قق اكما يلتاج قلر ىجميل وىنظيب ىق

العناصر

وهناك خمسة تاتين أساسية أادها اقماا مد سة جش قي ىبين ىجميل اناصر األهكال لكا ىبدو متراب ة

حتر ىمكن الجماز البصري من قق اك الشكل وهذه القتاتين ها:

❖ قانون التقارب :ينص هذا القاتتن اقر أن العناصر القريبة من بعضما ىد ك اقر أتما هكل واحد أو

وحدذي أل ن المسايات القريبة رين هذه العناصر ىجعقما ىنتظب يا سيا واحد ولذل تد كما اقر أتما

هكل واحد.

الشكل رقم( )08يوضح قانون التقارب
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❖ قانون التشابه :ينص هذا القاتتن اقر أن العناصر المتشارمة يا الشكل أو القتن أو اللجب أو التراكيا
ىميل قلر أن ىنتما قلر بعضما البعضي وىرىبط ييما رينما بسمتلةي وىكتن صيغة واحدذ ىجعقنا تنتب

قليما وتد كما كشكل متماس ومتمايئ.

الشكل رقم ( )09يوضح قانون التشابه.

ط ط ط
ب ب ب
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ج ج ج
❖قانون االستمرار (االتصال) :ينص هذا القاتتن اقر أن العناصر التا ىتابل يا خط منلنر أو مستقيب

ىد ك اقر أتما ىنظيب لشكل واحدي يإذا تظرت قلر الشكل ب ( )10ستجد أن اناصر الشكل (أ) مكتتة

من مجمتع تقاط ىد ك يا هكل متصلي أما الشكل (ب) ينجد أت يتكتن من خط مقتس يتقاطل مل خط
آخر متمتجي لذل ستد ك هذين الخ ين اقر أتمما منفصالن ألن الخط المقتس يستمر بعد تق ة ىقاطع

مل الخط المتمتج.

الشكل رقم ( )10يوضح قانون االستمرار

(أ)
(ب)
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❖ قانون اإلغالق :ينص هذا القاتتن اقر أن األهكال التا ىلتتي اقر يجتات يا ملي ما تد كما اقر
أتما أهكال كامقةي يفا الشكل ب( )11ستجد أت يتكتن من معق ي ولكن أتالا العالعة ىلتتي اقر
يجتات و غب ذل

تد ك اقر أت معق

ل ثالعة أتالل وثالعة زوايا ويرجل السبا قلر أن جمازتا

البصري يقتل بمقاا يراغات األهكال التا ىلتتي اقر يجتات من خالل امقية اإلغال لكا يجعل

الشكل ل معنر قق اكا( .زواويي 2020ي ص )16

الشكل ( )11يوضح قانون اإلغالق
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❖ قانون االتجاه :ينص هذا القاتتن اقر أن العناصر التا ىتلرك يا اىجاه واحد تد كما اقر أتما هكل
واحدي تظ ار ألن هذا القاتتن يتضمن امقية اللركة لذل يصعا اقينا ىتتيل من خالل الرسب .ومن
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تستنتج أن اتتن ىجميل األهكال يمتب بالجاتا المكاتا لمذه األخيرذي حي

اتتن التقا ب ينص اقر

أن األهكال المتقا بة ىد ك اقر أتما هكل واحدي أما اتتن التشاب يند ك األهكال من خالل ىشارمما
يا القتني اللجب والليئي وذها أصلاب اتتن االستم ار ية قلر القتل أن األهكال التا ىتتاجد اقر
مساية مستقيمة ىد ك اقر أتما هكل واحدي يا حين أن أصلاب اتتن اإلغال يقد أكدوا أن العقل

البشري وبلكب المعقتمات المخئتة يا الذاكرذ البصرية يست يعتن أن يد كتا كقية الشكل قذا كان تا صاي

أما يا اتتن االىجاه ييرون أن ىلرك ادذ اناصر يا اىجاه واحد يجعقنا تد كمب ككل واحد.

-2-4قانون جودة الشكال:

قن هذا القاتتن ينص اقر أن األهكال األسمل واألسرع يا اإلق اك ها ىق األهكال التا ىتصف بالبساطة

والتناست واالتتظالي ولذل تتنبأ بأن بعض األهكال المندسية أسمل وأسرع يا قق اكما من األهكال األُخرى.

تستخقص من أصلاب هذا القاتتن أن األهكال البسي ة والغير معقدذ ىسمل اقر الشخص قق اكما بعكس

األهكال المندسية المركبة( .زواويي 2020ي ص ص )18-17

-3-4قانون الشكل واالرضية:

ينص هذا القاتتن اقر أتنا تد ك األهياا ويقا لتنظيب الشكل واأل تيةي بمعنر أن اإلتسان ينظب األهياا

التا يراها قلر هكل وأ تيةي حي

يتلدق الشكل باللتاف الملي ة ب التا ىميئهي رينما ىكتن األ تية ها

الخقفية التا ىقل خقف الشكل وها ردون حتافي وهناك مبدأ اال يا العال ة رين الشكل واأل تية وهت أن

المن قة األصغر يا المشمد البصري ىد ك اقر أتما هكلي رينما ىد ك المن قة األكبر اقر أتما أ تيةي
وأحياتا ىكتن حتاف الشكل غير متجتقذ و غب ذل ىفثر اقر قق اكنا لقشكل واأل تية ويا معل هذه اللالة
يقتل الجماز البصري لدى الفرق رتكتين حتاف وهمية لقشكل ىسمر اللتاف الذاىية حي

الشكل( .زواويي 2020ي ص )19

الشكل ( )12يوضح قانون الشكل وال رضية

المصدرhttps://www.google.dz/search:
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تستنتج من هذا القاتتن وبكل بساطة أن العقل البشري اامة والتجميئ المعقتماىا لقفرق خاصة يا جئ
البصريي يميل قلر أن يعتبر الجئا األصغر هكل والجئا األكبر أ تيةي قلر جاتا أت قذا استعصر
اقر الفرق قق اك الشكل بصت ذ واتلة يإت يتخيق ليكمل الصت ذ.

-05مسار اإلدراك البصري:

يسااد اإلق اك البصري ادق من المفاىي التا يتلكب ييما اإلتسان والتا ىسمل امقية اإلق اك تذكر منما:

( ت يش ي2016ي ص )26

• حركة الرأس :ىسم حركة الرأس بمتابعة المعير البصري كذل ىغ ية أوسل لمجال بصري ممكن.
• وجتق اينين يسم بإق اك األجسال :حي

وجتق اينين يسم بإق اك األجسال بأكعر من بعدين أو ما

يعرف بإق اك العمت حي أن الصت ذ ىن بل اقر الشبكية ثنا ية األبعاق أي ال تل والعر

يقط واندما

ىصل قلر اإلها ات العصبية من العينين قلر الدماغ ييست يل هذا األخير بفضل المعقتمات المتتيرذ

من الضتا والظالل وىقدير حجب المعيرات قلر قق اك البعد العال

-06مراحل االدراك البصري:

وهت العمت.

ىناولي العديد من الد اسات االق اك البصري معل ق اسة ويتمر( )Whitmir1991وق اسة قاتيقئ ووتج

( )Daniels; Wong,1993وق اسة ويند ( ،)Wender, 2000قلر جاتا ق اسة وسبيرس
ووزيقمر()Zillmer ; Spiers, 2001ي وأوتلي قت يمر بعدذ مراحل اقر النلت اآلىا( :حنان

واحساني2019ي ص)438
-1-6إستقبال المثير :ويي يتب ىنبي العين يتستقبل األهعة الضت ية المنعكسة من الشكل المراق قق اك

كمعير بصريي يتقتل رنققما قلر الخاليا الشبكية ليبدأ اتتباه الفرق الستقبال معيرات بصرية ذات معالب
وخصا ص ومعنر ملدق.

-2-6تحويل ونقل المثير البصري :يتب ىلتيل المعير البصري الذي ىب استقبال قلر تبضات اصبية ثب
يتب تقل ىق النبضات العصبية خالل مسا العصا البصري بالمخ قلر مراكئ قق اك ومعالجة المعقتمات

البصرية بالقشرذ المخية خاصة ىلمل معنر ملدقا.

-3-6تحليل وإدراك المثير البصري :يا هذه المرحقة يقتل الفرق بفمب المعقتمات البصرية واألهكال

المعروتة أمام ليع ا لما معنر ذا قاللة ملدقي ثب يستخدل الفرق ىق المعقتمات يا المت ف اللالا أو
يا المستقبل بعد ىخئينما يا الذاكرذ البصرية واسترجااما رمدف استخدامما مرذ أخرى.

-4-6تخزين المعلومات البصرية :يتب ييما ىخئين الصت ذ الذهنية التا يتب قق اكما وىكتينما ان األهكال
والمعقتمات البصرية المعروتة أمال الفرق يا مراكئ الذاكرذ البصرية بالقشرذ المخية للين استرجااما رمدف

استخدامما مرذ أخرى يا مت ف ملدق.

-07عالقة اإلدراك البصري بالعمليات المعرفية:

حسا جتن لتيس يا ( )Jean Louis, 1988يعتبر اإلق اك بصفة اامة ابا ذ ان ىفاال العمقيات
اللسية والعمقيات المعريية وأت مجمتاة العمقيات العققية التا ىسم لقشخص با تناا وىتجي يا آن واحد
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المعقتمات اآلىية من العالب الخا جا من جمة ومن جمة أخرى القد ات وملتتى التصت ات أي التمعيالت
الخاصة لذل تجد أن اإلق اك البصري من رين أتتاع اإلق اك وكعمقية تش ة ىشمل اقر أتش ة متعدقذ
كاالتتباهي اإلحساسي التاا والذاكرذ.

-1-7عالقة اإلدراك البصري باالنتباه :وبنظر ويقيال جيمس ( )William James,2003يعد االتتباه

مفتاح لإلق اك وأت ردون اتتباه ال يست يل أن يلصل قق اك بصري وهناك ملدقات يا ذل منما :الشدذ
والتك ار ي لكن بل ذل هناك اإلحساس الذي يلدث يا البداية .بعد ذل تجد االتتباه الذي يسااد اقر
ىلديد واتتقاا ادق المعيرات الذي يسمل امقية اإلق اك البصري أي ىجميئ ومعالجة المعقتمات حي

تجد

أن رروق ريني ( )Brode bint,1962 – 1958الذي يقر أن االختبا أو الترهي (االتتقاا) سارت لمرحقة

التلقيل اإلق اكاي وأما قوىش وقوش ( )Dotch, Dotch,1963الذي يقر أن اإلق اك يسبت الترهي أي

أن المعير يسجل ثب يخئن اقر مستتى المستقبل اللسا ثب اإلق اك ثب يتب ىصفية المعقتمات واالستجابة

لقمعير( .حسينة ي2008ي ص )58

قذن تجد أن االتتباه امقية مممة يا امقية اإلق اك خاصة البصري بغض النظر يا أي يعل يكتن ذل

وتجد أن االتتباه قا ما يستمر مل امقية المعالجة وهذا المخ ط المبين يا الشكل ( )12ستف يتت أثر

العال ة رين اإلق اك البصري واالتتباه( .حسينة ي2008ي ص )59

الشكل رقم ( :)13يوضح العالقة بين اال نتباه واإلدراك البصري

االنتباه

االنتباه
مثيرات البيئة

مرحلة الكشف

(بصرية)

البصري الحسي

مرحلة التعرف

مرحلة االستجابة
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-2-7عالقة اإلدراك البصري بالذاكرة :وىكقب ستلست ) (Solso, 1988ان ىكامل هذه العمقيات وسجل

تقاطا ان الذاكرذ وأتما امقية معقدذ ىرىبط رـ( :االتتباه – التخئين  /اإلق اك – االستجابة) وكيف ىتفاال

مل بعضما البعض .تركئ اقر الذاكرذ اللسية البصرية التا ىسم باستق اب المعيرات البصرية والتا

ىسم رنقل ( )9-10وحدات معريية وىفكد تتا ج معظب الد اسات التا أُتجئت اقر هذه الذاكرذ معل ليا وآل

( )Lea & Al,1974أن المعقتمات ال ىتب اقيما أي معالجات وإتما يتب االحتفاظ رما السيما التا يتب
االتتباه لما يعما يتب معالجتماي لكن هناك أقلة لـ :هت ق ) )Howard,1983أن بعض التلقيل يجري اقر
المعقتمات يا هذه المراكئ اللسية وما يتب ىلقيق هت س لا لخصا ص المعيرات الفيئيا يةي هذا ما ذها

قلي تيسر ( )Nisser, 1976وسماه باالتتباه البف ي .أما سبرلينج ( )Sprilling, 1963ييرى أن معقتمات

المعيرات الخا جية ىخئن يا هذه الذاكرذ اللسية اقر هكل صت ي أي أن المعيرات ىستقبل من الجماز
البصري اللسا الذي يخئن المعقتمات لكن ال ىلدث المعالجة المعرييةي وبعد ذل االتتباه واإلق اك البصري
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أين ىكتن المعالجة المميئذ أي الترميئ والتلقيل ويكتن ذل يا الذاكرذ صيرذ المدى أو أتما ىدخل معقتمات

أخرى وتسيان لمعقتمات أخرى يا حالة ادل التخئين( .حسينةي 2008ي ص ص)600-598

ومن تستخقص أت ال ه أن امل الذاكرذ صيرذ المدى هت الترميئ البصري ويت هذا الشكل يا حالة

اإلق اك البصري والذاكرذ طتيقة المدى ىئوقها بمعقتمات اند اللاجة إلىمال امقيات الترميئ اند التعامل

مل معيرات حسية جديدذ .قن هذا النمتذج يمكن أن يتت أكعر المعالجة المعريية واال تما باإلق اك

البصري.

-8اإلدراك البصري والتعزيز:

قن اإلق اك البصري من أهب المقتمات المعريية التا ىفقي قلر جعل ال فل ينمت ويت ت ويستعد لعمقية

القرااذ والكتابةي لذل من خالل اإلق اك البصري يتعقب ويميئ ال فل األهياا التا يصاقيما يا حياى اليتمية
ابر التجا بي وحتر اندما يذها قلر المد سة هت يتعقب ان طريت اإلق اك البصري السقيب وهنا ستبدأ

مرحقة القرااذ والكتابة لدي .

- 1-8تعزيز مهارات التدقيق البصري:

ىمدف قلر ىشجيل ال فل اقر قمعان النظر والقد ذ اقر ىلري

أسمب يا جميل االىجاهات من أجل يلص

جميل األهياا التا ىليط رمبي و د يتاج بعض األطفال الصعتبات يا حفظ ىتازتمب والتلكب يا حركات

الرأس.

-2-8تعزيز مهارات المقارنة البصرية:

ىت قا هذه المما ذ من ال فل التعرف اقر األهياا ذات تفس السمة أو أكعر حتر يسااد اقر ىنمية قق اك

ال فل واستيعاب لقمفاهيب معل القتن واللجب والشكل.
-3-8تعزيز مهارات التصنيف البصري:

ىت قا هذه المما ذ من ال فل التعرف اقر أوج التشاب وبين المجمتاات المختقفة ثب ىصنيفما .ييتعقب

ال فل ىصنيف األهياا اقر مستتى قق اك لبعض المفاهيب .
-4-8تعزيز مهارات التذكر والتركيز البصري:

ىمدف هذه المما ذ قلر ىنمية مما ات التركيئ البصري وإتعاش ذاكرذ ال فل من المعيرات البصريةي يتعتمد

مممة التذكر والتركيئ البصري اقر ىذكر مكان األهياا وخصا صما التا ىميئها كاألسمااي التجته األهياا
المتتاجدذ يا ريئت ي اللروفي والكقمات .صفلة التربية والتكتين والتعقيب اقر مت ل الفيس رتك.

()/https://www.facebook.com/ben25mohamed/posts/704668663010116
-09اإلدراك البصري وتعلم الكتابة عند المعاقين سمعيا:

ىتصـف كتارـة األيـراق المعـا ين سـمعيا بالمقا تـة مـل األيـراق العـاقييني كمـا يصـفما كـل مـن كرىشمر وكيققيتتد

( )Kretschmer et Quigleyand,1982بالجمل البسي ةي القصيرذي الجمـتقي النم يـة وصـعتبة يـا

ىنسيت أجئاا الكالل واالستخدال المفرط ألصناف معينة مـن الكقمـات يـا مجـال الملتـتى (المعـاتا) معل (
األسمااي األيعالي والصفات)ي يا حين أتمـب يسـتخدمتن أتـتاع أُخـرى مـن الكقمـات يـا مجـال التظيفـة
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(النلـت) بشـكل أ ـل معـل ( :األيعـال المسـاادذي حـروف الجـر وأقوات الـربط )ي كمـا أن األطفـال الصـب
يشـتركتن –اقـر ىنـتع خقفيـاىمب -بخاصـية مشـتركة وهـا :أتمـب ال يخ

ـتن لشـكل كتابة القغة يا النظال

القغتي وهذه من الخصا ص المعروية التا ىميئ كتاباىمبي واقر العكـس مـن ذل يإتمب يخ

تن لنظال

كتابة لفمب القغة (اا شةي 2018ي ص  .)44لذل يإن ىعقب الكتابة يت قا من ال فل أن يعرف ويميئ

بصريا رين األهكال واللروف والكقمات واألاداقي قن ىتتي االختالف رين حرف ح -ع اقر سبيل المعال

يت قا من ال فل معرية السمة والمعقب الر يسا لكل منمب والمتمعل يا االىجاهي هذا ويلتاج بعض األطفال

قلر و ي أطتل لتمييئ ما يلتاج البعض األخري ياألطفال الذين يعاتتن من صعتبة يا ىمييئ اللروف
والكقمات بصريا لديمب أيضا صعتبة يا قااقذ قتتاجما أو تسخما رد ة .قن المشاكل يا قق اك العال ات

المكاتية –البصرية ىرىبط مل العجئ يا الكتابةي أن األطفال الذين يتصفتن بالمشكالت هذه ااقذ ما ىكتن
لديمب صعتبة يا م ابقة األهكال المندسيةي وىمييئ الخط األيقا من العمتقيي وتسخ األهكال واللروف
واألاداق والكقمات والقرااذ واستخدال الخ ار طي وإا اا الت ي والكتابة( .حايظي 2009ي ص)352

تستنتج من هذا أن كتابة المعا ين سمعيا ىمتاز بالبساطة واللدوقية قلر جاتا النم ية يا التراكيا القغتيةي

كما أتما ىتصف بالصعتبة يا التنسيت خاصة ما ىعقت بالتراكيا النلتية والصريية.

لذل يإن ىعقب الكتابة لدى المعا ين سمعيا يت قا التمييئ البصري رين أهكال اللروف المختقفةي حي

أن

ىنمية اإلق اك البصري لديمب ستف يساادهب اقر ىذليل الصعتبات الكتارية لديمبي قلر جاتا أن قق اك

العال ات المكاتية-البصرية يسااد اقر اللد من الصعتبات يا الكتابة لدى يئة المعا ين سمعيا أيضاي
ومن يتمكنتن من ىمييئ الخ تط المختقفة وهذا يفقي قلر تسخ األاداقي اللروف والكقمات.

خالصة الفصل:

يعد اإلق اك البصري قحدى الروابط األساسية رين العمقيات المعريية ألتما امقية يستقبقما اإلحساس واالتتباه
وىقيما امقية الذاكرذ والتذكر وها امقية ىتأثر بعدذ اتامل قاخقية أو خا جية حي

يتغير معنر الشاا

حسا هذه العتامل ويختقف ىفسير امقية اإلق اك البصري من تظرية ألخرى حسا مباق ما لكتتما امقية

معريية معقدذ ىرىبط بالعمقيات المعريية العقيا كلل المسا ل والمشكالت التا ستف تت ر قليما يا الفصل
المتالا.
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تمهيد:

قن اللكب اقر هخص ما بأت يعاتا من قاا ة سمعية مسألة معقدذي ألن ييما ىقرير لمستقبق ومصيره

القريا والبعيد وأي ىقصير يعتبر ظقب يا حق ويا حت أُسرى والمجتمل اامة لذا من الضرو ي أن ىكتن
امقية التشخيص ق يقة من أجل ملاولة التصتل قلر السقتكيات واألتماط التا ىفقي قلر ىقخيص المشكالت

وأسبارماي وغير ذل من الخصا ص المامة لق فلي وهذا ما سنتعرف اقي يا هذا الفصل ملاولين ىسقيط

الضتا اقر هذه الفئة من ذوي اإلاا ة السمعية رنتع من التفصيل.
أوال-فسيولوجية اإلعاقة السمعية:

بل البدا بالكالل ان يسيتلتجية السمل من المفيد ذكر كقمة ان التحدذ التا ىقاس رما هدذ الصتت التا

ىدار الديسيبل  decibelوىختصر رـ .db

حي

ىست يل األذن السقيمة سماع أصتات ذات هداذ متفاوىة جدا يشدذ أ تى صتت ىسمع األذن أكعر

رترليتن مرذ ان هدذ أخفي صتت ىست يل سماا ي وهت الذي ي قت اقي قسب العتبة  .thresholdلذل

وىخفيفا ل

ال استعمقي ال ريقة القتغا يتمية يا ياس هدذ الصتتي يشدذ الصتت بالـ "رل" " " bellها

القتغا يتب العشري لنسبة هدذ هذا الصتت قلر صتت مرجعا هت وس ا الشدذ األخفي التا يسمل رما

األصلاا ذل التتاىري والديسيبل هت اشرذ أمعال لتغا يتب هذه النسبة .ولما كاتي هدذ الصتت ىتناسا

ومربل الضغط الذي ي بق الصتت مقيسا ب "الدين " " "dyneاقر مساحة من الس

د ها /1سب2

يتكتن المعاقلة :قيسيبل =  10لغ ش/1ش10 = 2لغ (2/2 1
Ndecibels= 10log I2/I1 = 10log 2p2/2p1= 20log P2/P1
هذا يعنا أن ازقياق هدذ الصتت  10مرات يعنا ازقياق  10قيسيبلي وإذا كاتي الشدذ  20قيسيبل يمت أهد
20 = )2لغ

/1

-2

بمئة مرذي وإذا كاتي  30قيسيبل يمت أهد رـ  1000مرذي وإذا كاتي  120قيسيبل يمت أهد رترليتن مرذ.

لتكتين يكرذ امقية تقتل :قن هدذ صتت الكالل العاقي ها بلدوق  50 - 40قيسيبلي وهدذ صتت ملرك
ال ا رذ تلت  100قيسيبل) http://arab-ency.com.sy/medical/detail/574(.
الشكل رقم ( :)14يوضح الجهاز السمعي

المصدرhttps://www.google.dz/search?q:
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-01تشريح الذن:

قن أحد أهب العناصر التا ىشكل أساس قتتاج ويمب الكالل هت الجماز السمعا السقيب اللساس لمدى الترققات

التا ىقل ييما األصتات الكالمية ( 2000 – 500هيرىئ)ي كذل يجا أن يكتن المستمل اق ا اقر اكتشاف

الفرو الفرقية ال فيفة التا ىعكس الخصا ص الصتىية لقكاللي ولذا ياأليراق الذين يعاتتن من يقدان سمعا
يجدون صعتبة يا ىغيير اإلها ات الصتىية القاقمة ولذل يد كتن الكقمات بشكل مختقف من األيراق ذوي

السمل العاقي (ابد المع ا والببالويي 2007ي ص )234
 – 1-1الذن الخارجية:

ىعمل األذن الخا جية اقر ىجميل المتجات الصتىيةي وىلديد مت ل الصتتي كما ىقتل رتظيفة حماية األذن

التس ري هذا باإلتاية قلر أتما ىتصل ال ا ة الصتىية قلر األذن التس ري ىق ها التظا ف األ بل
ل ذن الخا جيةي أما ان ىركيبتما يما ىتكتن من ثالث أجئاا يسية:
-1-1-1صيوان الذن:

هت الجئا المر ا وهت ابا ذ ان تسيج ليفا غضرويا مغ ر بالجقد أو مقتصت بالتج من كال جاتبي

ريضاوي الشكل ول حايتان األولر :خا جية كبيرذ ملدبة وىسمر غالبا باللقئوني والعاتية :قاخقية صغيرذ
وىليط بقناذ السملي ويا أسفل الصيتان ىتجد حقمة األذن ولصيتان األذن ادذ وظا ف منما:
• ىضخيب الصتت بما يعاقل  4500هيرىئ.
• حماية ناذ األذن.

• ىجميل المتجات الصتىية وىتجيمما قلر ناذ السمل الخا جية (ملمد اقاي  2009ص.)43
-2-1-1القناة السمعية:

يسميما البعض الصماخ الخا جا لقسمل أو الصماخ الظاهري أو ناذ األذن وها ناذ تيقةي ىخرج من
يتلة يا جاتا الرأسي وىمتد من الصيتان قلر الغشاا ال بقاي ويبقغ طتلما حتالا  25سب ىقريبا و رها

رين  7–6مقبي ويتكتن هيكل العق

الخا جا لقناذ األذن من غضروف مرن والعقعان الداخقيان من اظب

الصفيلة ال بقيةي ويب ن القناذ جقد وهعر وغدق صمالخية وها غدق ار ية ىفرز همعا رنيا مصف ار ويفمن

الشعر والشمل حاج ائ يمنل قختل األجسال الغريبةي ويفيد أيضا يا قزالة الجقد الميي والجراثيب وتققما لقخا ج

كما يفيد الصمالخ يا اللفاظ اقر طبقة األذن لينة لتتأثر بأ ل الذرذبات الصتىية باإلتاية قلر أتما ىبعد
اللشرات ر ار لتماي ولكن قذا ما أيرزت األذن كمية كبيرذ من الصمالخ يقد يفقي ذل قلر غالف األذن

األمر الذي يترىا اقي تعف د ذ الفرق اقر السملي وإن كان يا العاقذ يجف الصمالخ ويتسا ط خا ج

القناذ السمعية الخا جيةي وىقتل القناذ السمعية أو ناذ األذن رتظيفة غرية تين ىتتلر ىضخيب المتجات

الصتىية اند الترققات القريبة من ىرققها ال بيعاي وهكذا يمكن لضغط المتاا بالنسبة لقترققات التا عة رين

 4000 – 3000هيرىئ أن ىبقغ الضعفين أو أ بعة أمعال بالنسبة لضغ ما اند مدخل القناذ السمعية وبذل
ىتمكن من ىمييئ بعض األصتات التا ما كنا لند كما لت أن طبقة األذن كاتي ظاهرذ اقر الس

يمكن ىقخيص وظا فما يا:
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• ىتجي الصتت قلر طبقة األذن
• حماية طبقة األذن من قختل األجسال الغريبة وإزالة الجقد الميي والجراثيب واألوساخ وتققما قلر خا ج
األذن (ابد المع ا والببالويي 2007ي ص )237

-3-1-1طبلة الذن:

ىقل طبقة األذن رين األذن التس ر والخا جية وىتكتن من ثالث طبقات  :طبقة مغ اذ ب بقة جقدية يقة

ها الجاتا المتاج لققناذ السمعية الخا جيةي وطبقة مغ اذ بغشاا مخاطا اقر الجاتا المتاج ل ذن

التس ري أما ال بقة التس ر يما طبقة ليفيةي وطبقة األذن لتتما ماقي ياى تصف هفاف

قا ري

ولما هكل

ره حتالا 1سبي ما قة رئاوية  45ق جة وال يتجاوز سمكما  01مقبي وها ىتخذ وتل ما ال متجما

تلت الداخل قلر األمالي والغشاا ال بقا حساس جدا ل لبي كما أتما بالغة اللساسية لقمتجات الصتىية معا

يتسبا يا ذرذرتما رين  16قلر  16000قو ذ/العاتية هيرىئي وهكذا يال بقة ىتأثر بالمتجات الصتىية يتمتئ
رنفس ىرققها أي أتما ىلدث ىرققات م ابقة لقترققات الصاق ذ ان الجسب الممتئ (مصد الصتت) يما

ىقتل رتلتيل ال ا ة المتجية لقصتت قلر طا ة اهت ائزية (ابد المع ا والببالويي 2007ي ص )238
-2-1الذن الوسطى:

ىسمر أحياتا (ىجتيف األذن) وها ابا ذ ان حيئ تيت قاخل الجئا الصخري لقعظب الصدغاي وىقل رين

األذن الداخقية (األذن الخا جية)ي ويب ن س لما لقعظب الصدغاي وىقل رين األذن الداخقية واألذن الخا جية

ويب ن س لما الداخقا غشاا مخاطا ويم يراغما هتاا جتي يدخقما من البقعتل ان طريت القناذ البقعتمية

السمعية ( ناذ أستاكيتس)ي ويتجد رما ثالث اظال سميي حسا هكقما :الم ر ة والسندان والركاب.
-1-2-1المطرقة:

ها العظمة األكبر يا العظيمات العالث وها ىتركئ اقر طبقة األذن وىتصل رما اىصاال وثيقا مع ية

حتالا تصف مساحة ال بقة ىقريبا ىتكتن من:

الرأس :هكق مستدير ومتتع يت ال بقة ويتمفصل يا الخقف مل السندان.العنت :وهت جئا تيت يقل أسفل الرأس.القبضة :وها ىرىكئ بإحكال اقر السرتاس ة منظا األذن.

األماما لقغشاا ال بقا ويمكن ؤيتما من خالل غشاا ال بقة

-2-2-1الناتئي المامي:

وهت هتكة اظمية ىتصل ررباط مل الجدا األماما لجتف ال بقة.

-3-2-1السندان:

وها العظمة التا ىقا الم ر ة وىتكتن من:

-الجسب :وهت مستدير مضغتط ويتمفصل مل أس الم ر ة.

النتتا ال تيقة :والذي ينئل خقف بضة الم ر ة ومتازيا لما ويتمفصل مل الركاب.النتتا القصيرذ :والذي يتركئ اقر الجدا الخقفا لجتف ال بقة رتاس ة باط63

االعاقة السمعية

الفصل الثالث

-4-2-1الركاب:

وها العظيمة العالعة والتا ىقا السنداني وىعد اظيمة الركاب ها أصغر اضقة يا جسب اإلتسان وىتكتن

من:

الرأس :وهت صغير ويتمفصل مل النتتا ال تيل لقسندان.-العنت :وهت تيت ويقتقا مل مغرز العضقة الركارية

ال ر ان :وهما يتشعبان من العنت ويتركئان اقر القاادذ البيضاويةويمكن ىقخيص وظا ف االذن التس ر اقر النلت التالا:
• حماية األذن الداخقية من األصتات بالغة العقت.

• زياقذ كمية ال ا ة التا ىنقل قلر األذن الداخقية.
-3-1الذن الداخلية:

ي قت اقر األذن الداخقية اسب التي أو متاهة األذني وذل بسبا ىركيبما المعقد وهكقما المتعرجي يما

اقر هكل سقسقة من األتاريا والجيتب الغشا ية وبما الخاليا اللسية مل أتسجتما وىتكتن من هذه األخيرذ

من ثالث أ سال يسية( .سعيدي 2011ي ص ص.)46-45
-1-3-1القوقعة:

سميي رمذا االسب ألتما ىشب أحد القتا ل الصغيرذ وها ىنفت اقر الجئا األماما من الدهقيئي وىبقغ ادق
لفات القت عة  25لفة ىقريبا ومساحتما  22.5مب  2ىقريبا.

والقت عة ابا ذ ان أتبتبة مقسمة قاخقيا قلر ثالث أتاريا مختقفة ىقتف بجاتا بعضمما البعض ها :السقب

الدهقيئيي السقب ال بقاي السقب المتتسط (سعيدي 2011ي ص.)46

الشكل ب ( :)15يتت ىشري األذن

المصد https://www.google.dz/search?q:
-02الجهاز السمعي العصبي:

-2-1العصب السمعي:

بعد أن ىمتقئ ىق القنتات بسا ل تسيجا يتجد ب مئات األلف من الخاليا السمعية الد يقة المعروية باسب

الخاليا الشعريةي ويتميئ السا ل باللساسية العالية لما يصل قلي من ذرذبات المتجات الصتىية ييلرك

الخاليا الشعرية الد يقةي التا ىلتل اللركة الميكاتيكية قلر تبضات كمربا ية ىقتق ما أطراف العصا

السمعا المقتصت بالقت عة قلر المخيخ( .يفاق ي2012ي ص )28
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-2-2الدماغ:

يتجد بالدماغ مراكئ السمل ىرجل النبضات الكمربا ية المقتق ة من أطراف العصا السمعا قلر متز

مسمتاة ذات معنر.
الشكل رقم ( :)16يوضح العصب السمعي

-03آلية السمع:

المصدرhttps://www.google.dz/search?q:

سماع الصتت ينشأ ان اص دال المتجات الصتىية لغشاا ال بقة يينتج ىغيير يا الضغط اقر غشاا
ال بقة والذي ينتقل قلر المستقبالت السمعية يا األذن الداخقية وسراة المتجات الصتىية ىبقغ  3444مت ار

يا العاتية التاحدذ( .يفاق ي2012ي ص )28

الشكل رقم ( :)17يوضح آلية السمع

ثانيا :اإلعاقة السمعية:

المصدرhttps://www.google.dz/search?q:

-01مفهوم اإلعاقة السمعية:

هناك ىباين يا استخدال المص قلات التا ىتعقت بمتتتع اإلاا ة السمعيةي يمناك من يستخدل مص ق
المعا ين سمعيا وهت يعنا الصبي ومن يقتبس اقي األمر ييخقط رين معنر الصمب وتعاف السمل لذل

يجا ىتتي أن اإلاا ة السمعية ىنقسب قلر يئتين أولمما الصب وهب الذين يقدوا حاسة السمل أومن كان

سمعمب تا صا قلر ق جة أتمب يلتاجتن قلر أساليا ىعقيمية ىمكنمب من االستيعاب قون مخاطبة كالميةي
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وثاتيمما تعاف السمل وهب الذين لديمب سمل تعيف قلر ق جة أتمب يلتاجتن يا ىعقيممب قلر ىد يبات
خاصة أو ىسميالت ليسي ترو ية يا كل التا ف التعقيمية التا ىستخدل ل طفال الصب كما أن لديمب
صيدا من القغة والكالل ال بيعا (السيد و بيلي 2014ي ص . )49

-02تعريف اإلعاقة السمعية:

اإلاا ة السمعية مص ق اال يغ ا مدى واسعا من ق جات يقدان السمل ويتراوح الصمب أو الفقدان الشديد

لقسمل الذي يعت اقي الكالل والقغةي الفقدان الخفيف الذي ال يعت استخدال األذن يا يمب اللدي
الكالل والقغة (ابد الم قاي 2001ي ص .)137

وىعقب

لذا يعتمد ىعريف اإلاا ة السمعية ألي حالة اقر امقية التشخيص الذي يشمل اقر القغة االستقبالية

والتعبيرية ومستتيات الكالل والتقييب التظيفا السقتكا اقر تلت االي رناا اقر ذل اريما كل من يسقيدك

والجتزين (" : (ysseldyke – Algozzineبأتما صت يا السمل بصفة قا مة أو غير مستقرذ قذ ىفثر
بشكل سقبا اقر األقاا التعقيما لقفرق"ي ويعريما ابد اللا (" : )1998بأتما ىق اللالة التا يعاتا منما

الفرق تتيجة اتامل و اثية أو خققية أو ريئية مكتسبة من صت سمعا يترىا اقي أثا اجتمااية أو تفسية
أو اإلثنين معاي بلي

ىلتل رين وبين التعقب وأقاا بعض األامال واألتش ة االجتمااية التا يفقيما الفرق

العاقي رد جة كايية من المما ذ و د يكتن القصت السمعا جئ يا أو كقيا ي هديدا أو متتس اي أو تعيفاي
و د يكتن متئايدا أو متنا صا أو مرحقيا" .كما يعرف الخ يا واللديدي يا ( )2004اإلاا ة السمعية

بأتما ":مستتيات متفاوىة من الضعف السمعا ىتراوح رين تعف سمعا بسيط وتعف سمعا هديد.

أما القريتىا يا ( )2006ييعرف اإلاا ة السمعية اقر أتما ":خقل يا الجماز السمعا اند الفرق مما يلد
من يام رتظا ف أو يققل من د اى اقر سماع األصتاتي مما يجعل الكالل المن ت غير مفمتل"( .يفاقي

2012ي ص)20

ردو ه الئ يقات يعريما يا (" :)2003اإلاا ة السمعية بأتما مص ق يشمل كال من الصمبي الضعف

السمعا واريما الئ يقات أيضا اقر أتما أي تتع أو ق جة من الفقدان السمعا التا ىصنف تمن بسيطي
متتسط أو هديد (الئ يقاتي 2003ي ص )108ي أما زينا ملمتق هقير ( )2012يقد اريي تعيفا

السمل اقر ":أتمب أهخاص يعاتتن من ات رابات أو خقل يا أجمئذ السمل المختقفة ىعت مب ان االستخدال

األمعل للاسة ا لسمل مما يجعل من الصعا اقيمب االستفاقذ أو االاتماق اقيما يقط يا اللياذ رل يمكنمب
االستفاقذ رتسا ل معاوتة لتلقيت السمل لديمب"( .زيناي 2012ي ص  )206كما أن ابد العئيئ السيد يذكر

يا (":)2013أن الشخص تعيف السمل هت حالة من اتخفا

حدذ السمل لد جة د ىستداا خدمات

خاصة بالتد يا السمعا أو رااذ الشفاه أو االج الن تي أو التئويد بالمعينات السمعية"( .ابد العئيئي

2013ي ص )173

يعرف هشال قرراهيب ابد هللا وآخرون ( )2015تعيف السمل بأت " :الشخص الذي يعاتا من صت سمعا
د يت قا استخدال معينات سمعيةي قال أت ال يعت ان اكتساب القغة وىعقب الكالل من خالل حاسة السمل

يا وجتق خدمات ىد يبية يا ريئة ىعقيمية خاصة"( .قرراهيب وآخروني 2015ي ص .)112
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أما مصباح جالب يـا ( )2016يقد ارف اإلاا ة السمعية اقر أتما " :يقدان واحدذ أو أكعر من األاضاا
أو وظا فيا المختقفةي وهذا يفثر اقر ىتاصل الفرق االجتمااا والنفسا وحتر الذاىا" (.مصباح 2016ي
ص )01

من تستنتج أن ىعريف اإلاا ة السمعية الذي يعتبر المص ق العال ويغ ا مدى كبير من ق جات الفقدان
السمعاي تجد ييما أتما ىشمل الفقدان قما الكقا أو الجئ ا القذين يفثران اقر ىعقيب الفرق وهذا ما لمسات

يا ىعريفات كل من يسقدك والجتزين والئ يقاتي أما ابد اللا ييرى أن الفقدان السمعا هت حالة تاىجة
ان أسباب و اثية أو خققية أو ريئية ىفقي قلر ىبعات تفسية واجتماايةي قلر جاتا اللديدي الذي ااتبر

اإلاا ة السمعية ىفاوت يا ق جات الفقدان السمعا وأما القريتىا يقد أاتبرها خقل يا الجماز السمعا يلد
الفرق من القيال رتظا ف ي واقي يقد أخترتا يا انتان األطروحة استخدال هذه الكقمةي ألتنا الحظنا يا مدا س

الصب والبكب أتما ىضب بالخصتص يئتين من المعا ين سمعيا وها يئة اإلاا ة الشديدذ والمتتس ة قون

الفقدان السمعا البسيط الذين يلتلتن قلر اإلقماج يا التسط المد سا العاقي.
 – 2-2مفهوم ضعيف السمع:

ىعدقت التعريفات المتخصصين يا مجال ق اسات األطفال تعاف السملي حي

اريمب حساتين ()1985

اقر أن" :ال فل تعيف السمل هت ال فل الذي لدي د ذ منخفضة اقر السمل منذ الميالق أو تعفي لدي
هذه القد ذ منذ مرحقة ردأ ىعقب القغة والكالل (سنتين)ي لد جة ىفت

أو ردون استعمال وسيقة سمعية"( .حساتيني 1985ي ص )27

د ى اقر يمب اللدي ي ستاا باستعمال

أما األهتل يا ( )1987يقد ارف األطفال تعاف السمل" :رمفالا األطفال الذي يتسمتن بلدذ السمل
المنخفضة لد جة احتياجمب خدمات معينة معل التد يا السمعا و رااذ الكالل والعالج الكالما أو المعينات

السمعية"( .األهتلي 1985ي ص .)422

ويذكر مت س ( )MOORES, 1987أن ال فل تعيف السمل هت " :ال فل الذي يعاتا من تعف

سمعا قال أن القد ذ السمعية المتبقية ىمكن من اكتساب المعقتمات القغتية ان طريت ما ىبقر من حاسة

السمل وذل باستخدال السمااات ال بية أو ردوتما"( .مت سي 1987ي ص )482

أما ابد الرحيب وبشاي يا ( )1988يقد اريا تعيفا السمل اقر أتمب" :األطفال الذين ال يتعقمتن الكالل
والقغة بال ريقة النما ية العاقيةي تتيجة لنقص حاسة السمل لديمب رد جة ىجعل من الضرو ي استخدال أجمئذ
وأقوات معينة حتر يتمكنتا من يمب الكالل المسمتع"( .ابد الرحيبي 1988ي ص )215

يعرف السرطاوي يا ( )1991تعيف السمل بأت " :ذل الشخص الذي يعاتا من تقص حاسة السمل
رد جة ىجعل من الضرو ي استخدال أجمئذ وأقوات ىسااده حتر يتمكن من يمب الكالل المسمتع".

(السرطاويي1991ي ص .)309
كذل

يذكر الخ يا يا ( )1992أن تعاف السمل هب" :األهخاص الذين يمتقكتن بقايا د ذ اقر

االستماعي واند استخداممب سمااة طبية يإتمب يتمكنتن من معالجة المعقتمات القغتية رنجاح"( .الخ يا
1992ي ص .)138
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أما يا سنة ( )1994ارف ابد الق يف تعاف السمل بأتمب" :األطفال الذين ىفقي حاسة السمل لديمب

وظا فماي ولكن رد جة أ لي وهب اق ون اقر يمب الكالل والقغة باستخدال األجمئذ السمعية"( .ابد الق يفي

1994ي ص  )50قلر جاتا أن بشير ابد النبا يا ( )1996ارف تعاف السمل اقر أتمب "أولئ

األهخاص الذين يعاتتن من اجئ وتقص يا حاسة السمل رد جة ال ىسم لمب باالستجابة ال بيعية

ل غ ار

االجتمااية والتعقيميةي قال من خالل استخدال وسا ل معينة'( .ابد النباي 1996ي ص )63

كما يرى ابيد يا (" :)2000أن ال فل تعيف السمل هت الذي يقد جئا من د ى اقر السمل بعد أن
ىكتتي لدي د ذ ومما ذ اقر يمب القغة وحايظ اقر د ى اقر الكاللي و د يلتاج هذا ال فل قلر وسا ل

سمعية معينة"( .ابيدي 2000ي ص )33

ارف ابد الم قا القري ا يا ( )2001تعاف السمل اقر أتمب" :أولئ الذين لديمب صت سمعا أو
بقايا سمعيةي ومل ذل يإن حاسة السمل لديمب ىفقي وظا فما رد جة ما ويمكنمب ىعقب الكالل والقغة ستاا

باستخدال المعينات السمعية أو ردوتما"( .القري اي 2001ي ص )312

كما اريمب أحمد يا ( )2003بأتمب ":أولئ األي ارق الذين يقدوا أجئاا من سمعمبي كما أتمب اق ون اقر
يمب الكالل والقغة المن ت ة ان طريت استخدال المعينات السمعية وىكتن اتبة سمعمب رين 40قلر 70
قيسيبل"( .أحمدي 2003ي ص .)49

أما كامل يا ( )2004يقد ارف تعاف السمل بأتمب" :الذين اجئ جئ ا يا حاسة السمل رد جة ال ىسم
لمب باالستجابة ال بيعية ألغ ار

اللياذ اليتمية قال يا ظروف خاصة باستخدال المعينات السمعية"( .كاملي

2004ي ص  )33أما النمر يا ( )2007يقد ارف تعيف السمل اقر أت " :الفرق الذي يعاتا من يقدان
يا القد ذ السمعية د يمكن ىعتيضما بالمعينات السمعيةي أو ا ىفاع هدذ الصتت حي التلدث قلي ي ويمكن

التعقب رذات ال ريقة التا يتعقب رما األيراق السامعتن باستخدال المعينات السمعية"( .النمري 2007ي ص)20

من خالل التعريفات المتناولة آتفا لضعاف السمل وجدتا أن جل التعريفات يركئون اقر تعف اللاسة
السمعية لدى هذه الفئةي يما متجتقذ ولكن بشكل جئ ا ويست يل تعيف السمل أن يستجيا لقكالل

المسمتع وهذا يدل اقر قق اك ولت بشكل جئ ا لقبيئة الملي ة وهذا ما ذها قلي ابد الق يف ()1994

وابد النبا ( )1996ومما سبت من التعريفات أيضا ترى أن األطفال تعاف السمل هب من اجئوا ان
سماع أجئاا من الكالل المن ت رتتتحي ولكن يمكن ىد يبمب اقر ىنمية البقايا السمعية المتجتقذ لديمب

ستاا باستخدال وسا ل مساادذ أو ردوتما وهب من ىقل اتبة سمعمب من  40قلر  70قيسبل كما ذكر أحمد
( )2003وهت ما ي قت اقي تعف سمعا متتسط .

كما أن ال فل تعيف السمل يعاتا اج ائ جئ يا يا حاسة السمل وبالتالا ما لدي من بقايا سمعية ال ىسم

ل باالستجابة ال بيعية ل غ ار

التعقيمية واالجتماايةي قال باستخدال وسا ل مساادذ باختالف أتتااماي

وهذا كدت اقي جل التعريفات .وبالتالا يال فل تعيف السمل يا حاجة ماسة قلر التد يا السمعا أو ما

ي قت اقي التأهيل السمعا.
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-3-2مفهوم الصمم:

يعرف أيئالا ( )AFZALI, 1997الصمب بأت " :يقدان القد ذ اقر السمل تتيجة اتامل و اثية ويتلد ردون
مئمن أو تتيجة حاقث"(AFZALI ,1995 ,P397) .

ب أو هب من يقدوا القد ذ اقر السمل تتيجة لمر

كما يشير األهتل ( )1987قلر األصب بأت  " :الشخص الذي يعاتا من تقص أو ىعتيت حاسة السمل
بصت ذ مقلتظةي لد جة ىمنل أو ىعت التظيفة السمعيةي وبالتالا ال ىكتن حاسة السمل التسيقة األساسية
لتعقب الكالل والقغة"( .األهتلي 1987ي ص .)245

أما ابد النبا ( )1996يااتبر الشخص األصم "هت الذي يقد حاسة السمل من التالقذ أو بل ىعقب الكالل
أو حتر بعد ىعقب الكالل رد جة ال ىسم ل باالستجابة ال بيعية ل غ ار

التعقيمية واالجتمااية يا البيئة

السمعية قال باستخدال طر التتاصل المعروية (اإلها ذ – رااذ اقر الشفاه – هجاا األصابل – التتاصل
الكقا)"( .ابد النباي1996ي ص .)66

قلر جاتا أن سقيمان ( )1998يعري اقر أت " :الفرق الذي يقد حاسة السمل ألسباب و اثية ي رية أو
مكتسبة ستاا من التالقذ أو بعدهاي األمر الذي يلتل رين وبين متابعة الد اسة وىعقب خبرات اللياذ مل أ رات

العاقيين بال ر العاقيةي لذا يمت يا حاجة ماسة قلر ىأهيل يتناسا مل صت ه السمعا"( .سقيمان ي1998ي
ص .)67

ذكر ا ية يا ( )2002أن" :األصب هت ذل الشخص الذي يتراوح يقدات السمعا رين (70قيسيبل يأكعر
بلي

يعت ذل من يمب الكالل من خالل األذني مل أو ردون استخدال معينات سمعية"( .ا ية 2002ي

ص .)40

من خالل التعا يف السابقة لق فل األصب تستنتج أن جقما اىفقي أن الشخص األصب لدي ق جات هديدذ
من يقدان السمل حي

ال يست يل معما الفرق أن يكتن اق ا اقر السمل ويمب الكالل المن ت ي حتر مل

استخدال معينات سمعية و د يبقغ حدا من الشدذ يعت ب الفرق حتر ان ىفعيل المعقتمات القغتية وبالتالا
يفثر بالسقا اقر األقاا التعقيما والتظيفا لقفرق.

-03تصنيفات اإلعاقة السمعية:

لقد ارتنا يا انصر التعريف باإلاا ة السمعية أن وتل المعا ين سمعيا يا الا واحد خ أ جسيب لذل
ىلاول ىصنيفات اإلاا ة السمعية ىتتي ىق

الفرو الفرقية رمدف وتل ىق

الفئات يا مجمتاات

متجاتسة ىقريبا لتلديد احتياجاىما التا ىختقف من يئة قلر أخرىي وىصنف اإلاا ة السمعية ىبعا أل بل
معايير وها:

 التصنيف حسا العمر اند اإلصابة التصنيف حسا متتل اإلصابة. -التصنيف حسا هدذ اإلصابة.
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-1-3التصنيف حسب العمر عند اإلصابة:

يعتبر ىلديد امر ال فل و ي اإلصابة السمعية من المتغيرات األساسية لتلديد األثا الناىجة ان ىق

اإلصابةي كما يسااد يا ىلديد طر التتاصل التا يمكن استخدامما مل ال فل من خالل الخدمات التربتية

التا ىقدل لمبي و د صنف الباحعتن اإلاا ة السمعية حسا العمر الذي حدثي يي اإلاا ة اقر النلت
التالا:
-1-1-3اإلعاقة السمعية قبل اكتساب اللغة:

اريما البشير القريتىا اقر أتما" :ىشير قلر حاالت العت السمعا الذي يلدث من الميالق أو يا مرحقة

امرية ىسبت ى ت القغة والكالل اند ال فلي أي بل ثالث سنتات"( .القريتىا وآخروني 2001ي ص )11

حي

ها ردو ها ىترك آثا ا سقبية اقر النمت القغتي لق فلي ألتما ىفقده كعي ار من المعيرات السمعية مما

يفقي قلر ملدوقية ميئاى و قة ىنتاماي ويذكر الخ يا ( )2002أن" :المشكقة هنا ىكمن يا أن ال فل ال
يست يل اكتساب القغة والكالل ب ريقة طبيعيةي يعدل د ى اقر سماع الكالل ىعنا ادل د ى اقر ىققيد
كالل اآلخرين وم ار بة كالم لذل

يمت يلتاج قلر ىعقب القغة بصرياي وغالبا استخدال أساليا التتاصل

القغتية"( .الخ ياي 2002ي ص )56

-2-1-3اإلعاقة السمعية بعد اكتساب اللغة:

يرى حنفا أتما " :ها اإلاا ة التا ىلدث اند ال فل بعد ى ت القغة والكالل أي بعد رقتغ ال فل لسن

الخامسةي حي

يكتن د ىتيرت لدي مجمتاة من المفرقات"( .حنفا ي2003ي ص  .)138كما يشير

الروسان :أت " :هذا التصنيف ي قت اقر ىق الفئة من المعا ين الذين يقدوا د ىمب السمعية كقما أو بعضما

بعد اكتساب القغة حي ىتميئ هذه الفئة بقد ىما اقر الكالل ألتما سمعي وىعقمي القغة"( .الروساني 2001ي

ص .)143

كما ىصنف أيضا اإلاا ة السمعية حسا العمر قلر:
• إعاقة سمعية والدية :وهفالا األطفال يلدث لديمب تعف سمعا منذ للظة التالقذي يمب لن يست يعتا
ىعقب الكالل ىققا يا.

• إعاقة سمعية مكتسبة :وهفالا األطفال يلدث لديمب الضعف السمعا بعد التالقذ ويا هذه اللالة يبدأ

األطفال بفقدان القد ذ القغتية التا ىكتن د ى ت ت لديمب قذا لب ىقدل لمب خدمات ىأهيقية خاصة

(المخالياي 2001ي ص )25

-2-3التصنيف حسب موقع اإلصابة:

يتعقت هذا التنصيف بالجاتا ال با حي

يتب ىلديد الجئا المصاب يا الجماز السمعا الذي ىسبا يا

اإلاا ة السمعيةي ويمكن ىصنيف مت ل اإلصابة يا الجماز السمعا قلر قاا ة سمعية ىتصيقية أو حسية
اصبية .أو مختق ة أو قاا ة سمعية مركئية كاآلىا:
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-1-2-3اإلعاقة السمعية التوصيلية:

يشير جبايقا أتما" :ىلد اإلاا ة التتصيقية تتيجة خقل يصيا األذن الخا جية والتس ر مل وجتق أذن

سقيمةي وهذا أبسط أتتاع تعف السمل حي ىنلصر المشكقة يا وجتق اقبات ىلتل قون ىتصيل األصتات
قلر األذن الداخقيةي حتر يتب ىمييئ وىلقيل هذه األصتات رتاس ة مناطت السمل العقيا"( .الجبارقاي 2002ي

ص  )54أما جا ييعتبر أن" :األيراق الذين لديمب هذا النتع من اإلاا ة السمعية يتمتعتن بمقد ذ جيدذ اقر
ىمييئ األصتات العالية تسبياي ويميقتن لقتكقب بصتت منخفض ألتمب يسمعتن أصتاىمب جيدا أو بسمتلةي

حي

ال يتجاوز الفقدان السمعا لديمب ( 60قيسبل)" ( .جاي 2008ي ص )18

-2-2-3اإلعاقة السمعية الحسية العصبية:

يرى لقريتىا وآخرون أن اإلاا ة السمعية" :ىلدث من أي ات راب أو ىقف يا األذن الداخقية أو يا
العصا السمعا المتصل لقمخ مما يستليل مع وصتل المتجات الصتىية ممما رقغي هدىما قلر المخي

أو وصتلما ملرف"( .القريتىا وآخروني 2001ي ص  )105كما أن الئ يقات يضيف أن " :االختبا ات

السمعية الفسيتلتجية معل يلص الترقق السمعا القت عا و ياسات جذع الدماغ والتخ يط اإللكتروتا لققت عة

ىسااد اقر التمييئ رين اإلاا ة السمعية العصبية واللسية"( .الئ يقاتي 2003ي ص .)46
-3-2-3اإلعاقة السمعية المختلطة:

ويتازي هذا النتع رين يقدان السمل القت عا وبين اإلاا ة اللسية العصبية حسا قين ( )GLENحي

ىكتن اإلاا ة السمعية مختق ة وإن الفرق يعاتا من قاا ة ىتصيقية وحس اصبية يا تفس الت ي ويا هذه

اللالة د يكتن هناك خقل كبير رين التتصيل العظما لقمتجات الصتىيةي حي

أن األهخاص المصارتن

رمذا النتع من الصمب د يسمعتن أصتاىا متق عة ومشتهةي و د ىكتن السمعات ال بية مفيدذ لمفالا ولكن

ال يعتق السمل للالت ال بيعية(GLEN, 1999, p55) .
-4-2-3اإلعاقة السمعية المركزية:

يعريما متسر والعربا اقر أتما " :خقل أو ات راب يلتل قون وصتل الصتت من الممرات السمعية يا
جذع الدماغ قلر المراكئ السمعية يا الدماغي وغالبا ما يعاتا األيراق الذين لديمب هذا النتع من اإلاا ة

السمعية من ات رابات اصبية خ يرذ ى غر اقر الضعف السمعا"( .متسر والعرباي 2007ي ص

.)145

-5-2-3الصمم الهيستيري:

وهذا النتع ينتج حسا القريتىا" :ان حدوث تغتط اتفعالية التعر

حي

لخبرات هديدذ وصاقمة وغير طبيعية

أن منشأه تفسا وليس ل اال ة بالجاتا العضتي"( .القري اي 2005ي ص  )32وها حالة ىلتاج

قلر االج تفسا (تيسان ي2009ي ص .)15
-3-3التصنيف حسب شدة اإلصابة:
حي

حسا ىت تبتل وآخرون ) (turnball et all,2002يمكن ىصنيفما قلر خمس يئات:
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-1-3-3اإلعاقة السمعية البسيطة:

وىترواح حدذ الفقدان السمعا كما يراها ألبرىينا ( )Alpertini, 2000رين ( )55–41قيسبل

ويست يل

الشخص الذي لدي هذا المستتى السمعا أن يفمب الكالل المن ت بمعدل ( )5 –3أمتا ويجا قحالة هذا

الشخص قلر التربية الخاصة ألت يلتاج قلر اإللتلا بصف مكيف و د ىكتن المعينات الصتىية ذات

يا دذ(Alpertini, 2000, P124).
-2-3-3اإلعاقة السمعية المتوسطة:

يتت الخ يا" :ويكتن هنا الفقدان السمعا رين ( )56-70قيسبلي وال يست يل الشخص يمب الملاقثة
قال قذا كاتي بصتت االي ويتاج صعتبات كبيرذ يا يمب المنا شات الصفية الجمااية و د يعاتا هذا

الشخص من ات رابات كالمية ولغتية و د ىكتن ذخيرى القفظية ملدوقذي ويلتاج هذا الشخص لاللتلا
بصف خاصي ويلتاج لقمعينات السمعية"( .الخ ياي 2004ي ص )171

-3-3-3اإلعاقة السمعية الشديدة:

يشرح الروسان أت " :يتراوح الفقدان السمعا رين ( )71-90قيسبلي والمصارتن رمذا النتع ال يست يعتن

سماع األصتات العاليةي لذل يمب يعاتتن من ات رابات هديدذ يا القغة التققا يةي ويجا وتعمب يا
مد سة خاصة ليلصقتا اقر التد يا السمعا والقرااذ اقر الشفاه وهب بلاجة لمعينات سمعية"( .الروسان

ي1996ي ص)142
-4-3-3اإلعاقة السمعية الشديدة جدا:

ويتراوح الفقدان السمعا لدى الشخص ( )90قيسبل وأكعر (أرت النصر ي2005ي ص )75ي وهذا المستتى

أن الشخص د ال يست يل أن يسمل ستى بعض

من الضعف السمعا يشكل قاا ة هديدذ جدا حي

األصتات العاليةي وهت يعتمد ااتماقا كقيا اقر حاسة البصر ويكتن لدي تعف وات يا القغة الكالمية
ويلتاج قلر مد سة خاصة وطر ىتاصقية يدوية وىد يا سمعا (Hallahan ,Kauffman,2003,
).P54
• كما هناك ىصنيفات أخرى حسا هدذ اإلاا ة وهت التصنيف التربتي

يركئ هذا التصنيف اقر الربط رين الفقدان السمعا وآثره اقر يمب وىمييئ الكالل واقر تمت المما ات

الكالمية والقغتية لدى ال فل وما يترىا اقر ذل من احتياجات ىربتية وىعقيمية خاصةي ويصنف التربتيين

اإلاا ة السمعية قلر أ بل يئات كالتالا:

 -الفئة األولر :األطفال الذين يلتاجتن قلر ىدارير ىربتية خاصة كجقتسمب يا مكان مناسا يا غرية

الصف وهب يعاتتن من يقدان سمعا بسيط

– الفئة العاتية :يمب الذين لديمب د ذ اقر ىققا ق وس يصقمب العاقي هري ة جقتسمب يا مكان مناسا
مل ىقديب ىد يبات خاصة يا الكالل وىعقب القرااذ اقر الشفاه مل ىئويدهب بالمعينات السمعية.

– الفئة العالعة :هب الذين ال يمقكتن حاسة سمل بما يكفا لتعقب القغة والكالل ردون آلة سمعية مساادذ لذل
يتب ىعقيممب يا صفتف خاصة أتشئي لضعاف السمل.
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-الفئة الرابعة :هب الفئة التا ىعاتا من صمب ىال وال يست يعتن سماع األصتات بأذاتمب حتر مل استخدال

المعينات السمعية لذل يد ستن يا المدا س الخاصة بالمعا ين سمعيا( .ابيدي 2000ي ص)30

من خالل ما ىب ىقديم يا العنصر السارت تستنتج أن اإلاا ة السمعية ىنقسب قلر وجمات تظر متعدقذ
وكقما وجمات تظر مكمقة لبعضما البعضي واالهتمال رمذه التصنيفات يرجل قلر أهمية ىلديد مدى اإلاا ة

وأسبارما مما يسمل ىتيير البرامج التعقيمية التا ىناسا ق جة اإلاا ة ومن ىصنيفات التا ىب ىناولما التصنيف

حسا العمر اند اإلصابةي الذي سب اإلاا ة السمعية قلر مرحقتين وها بل اكتساب القغة أي اإلاا ة

السعية التالقيةي وبعد اكتساب القغة أي اإلاا ة السمعية المكتسبةي ويا النتع األول المعا يكتن يا د ىماما

لقغة أما النتع العاتا ييكتن لدي بعض البقايا السمعية.

أما يا التصنيف حسا متتل اإلصابة أو ما يعرف بالتصنيف ال باي يتب ىقسيب اإلاا ة السمعية قلر
خمسة أتتاعي ىمعقي يا اإلاا ة السمعية التتصيقية وها أخف األتتاعي ثب اإلاا ة السمعية اللسية العصبية

وها قما ىقف األُذن الداخقية أو العصا السمعا وييما يستليل اقر الفرق سماع األصتات كما يضيف هذا
التصنيف اإلاا ة السمعية المختق ة التا ىجمل رين التتصيقية واللسية العصبية وكذل اإلاا ة السمعية

المركئية التا ىعتبر خقل يا الممرات التا ىتصل الصتت الر المراكئ العصبية لقدماغ وأخي ار اإلاا ة

السمعية المستيرية و التا ىعتبر حالة تفسية و ليس لديما سبا اضتي و يمكن معاجقتما بالجقسات النفسية.

أما التصنيف األخير حسا هدذ اإلصابةي يقد ىناول اإلاا ة السمعية حسا ق جات الفقدان السمعا من
هديدي متتسط قلر حفيف.
-04خصائص المعاقين سمعيا:
ىعر

اإلاا ة السمعية اقر األصب أو تعيف السمل خصا ص معينة ىميئه ان أ رات العاقيين والتا

ردو ها ىفثر اقر جميل مظاهر تمته المعريا والقغتي واالجتمااا والنفساي تظ ار ال ىباط المظاهر رتعقب
القغة والكاللي وهذه الخصا ص ىنعكس بشكل وات اقر د اى وميئاى وإمكاتياى واهتماماى وىفثر اقر
تظرى لقلياذ ويااقية المشا كة ييما.
-1-4الخصائص اللغوية:

• صعتبة سماع األصتات خاصة المنخفضة
• صعتبة يمب ما يدو حتل من منا شات
• تقص ادق المفرقات القغتية
• صعتبة التعبير الشفتي

وحسا الققياتا والقريشا يإن" :المعا سمعيا يعاتا من ىفاوت يا ق جات المشكالت القغتيةي ىبعا لد جة

اإلاا ةي وو ي اإلصابة وكذل ىبعا لتجتقه يا األسرذ ألحدهما أو كالهما معا ا سمعيا والمشكالت القغتية
التا يعاتا منما هذا األخير ىفقي قلر العجئ ان يمب القغة السا دذ والتلدث رما"( .الققياتا والقريشاي

1996ي ص .)54
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-2-4الخصائص المعرفية:

يشير الققياتا والقريشا أن النمت المعريا ل صب" :يرىبط بالقغة يقد أهر كل من (ريني وسيمتن) أن امقيات

التفكير لدى األصب ىنمت بل ىعقب القغة وىتب هذه العمقيات من خالل القغة المر ية ذات الخصتصية المختقفة
ان القغة المن ت ةي األمر الذي ينعكس اقر القغة التا يكتسبما األصبي والتا ىتميئ بأتما ذات جمل

بسي ة (غير مركبة) و صيرذ وإتاية قلر أن التراكيا القغتية مفككة وغير متراب ة المعنر وال ىقتئل بالقتااد

النلتية أو اإلمال ية معا يعكس اتخفاتا يا مستتلر القرااذي يفثر اقر النتاحا المعريية"(.الققياتا

والقريشاي 1996ي ص )54

ويرى ابد الم قا القري ا ( )2001بأن الصب غير متجاتستن يا الخصا ص المعريية ل سباب التالية:

(القري اي2001ي ص )76

 التأخر يا اكتشاف اإلصابة أو حدوثما -تتع الصمب ومدى امت اإلصابة

 والقذ طفل أصب ألهل معا ين سمعيا أو ااقيين -السن اند االلتلا بالمد سة أو التكفل المبكر

 وجتق ات رابات أو قاا ات مصاحبة لإلاا ة السمعية.-3-4الخصائص النفسية واالجتماعية:

يذكر مت يس ( )Moores, 2001أن ":ظمت المشكالت النفسية التتايقية لدى المعا ين سمعيا يكتن تتيجة
لكيفية ىقبل اآلخرين الملي ين رمب إلاا تمب وخاصة األهلي حي

أكدت الد اسات النفسية لمذه أن

الخصا ص النفسية لمب ىرجل قلر ىعرتمب لمتا ف ىتسب بالقستذ والتفر ة وإثا ذ الشعت بالنقص واإلهمال

والسخرية أو ىتسب بالشفقة والتعبير انما أماممب"(Moores, 2001, p48( .

ويذكر حنفا أن كل من مت ثان و يتشا ق ( )Richard et Morthan, 1980أها ا قلر أن ":ال فل األصب
ال يشعر بلنان األمتمة وا فما الدايئي ويرجل ذل قلر ادل سماا صتت أم وىرتيمما خالل يترذ انايتما
ب وهت يا حضنما حي

أن هفالا األطفال يعاتتن من اإلحباط تتيجة لعدل ىفمب اآلخرين لمب وبسبا

ايتقاقهب لتسيقة التتاصل (القغة)"( .حنفاي 2003ي ص)57
حي

أن تهب أتاف أن" :اإلاا ة السمعية ىلد كعي ار من االب خبرات الفرق وىلرم من بعض التا يكتن

من خاللما هخصيت وهذا من هأت أن يجعل سقتك جامدا ويتاج الكعير من متا ف الشعت بعدل األمان'.

( تهب ي2001ي ص  )64وأكد القري ا ( )2001أن ":المعا ين سمعيا أ ل بتال من األ ران ويجدون
صعتبة يا ق امة اال ات صدا ة مل أ راتمب العاقيين"( .القري اي 2001ي ص  )315لذل أتاف اسب

القريتىا أتمب" :يتجنبتن التفاال االجتمااا يا الجمااة ويميقتن قلر المتا ف االجتمااية التا ىجمعمب
بفرق أو بفرقين"( .القريتىا وآخروني 2001ي ص  )103وىرى مت اي ( )Murray, 2004أتمب " :أ ل

معرية بقتااد السقتك المناسا ويعاتتن من صت وات يا المما ات االجتمااية مما يجعقمب يميقتن قلر

العئلة ويصبلتن أهخاصا ااتماقيين"(Murray, 2004, p69) .
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-4-4الخصائص الجسمية والحركية:

حسا كراز يعاتا المعا تن سمعيا من " :ات رابات يا التآز اللركا و د ىمب اقر السي رذ اقر األطراف
والتنسيت رينما وىتجي اللركات وحفظما وىك ار حدوثما ريسر وسمتلةي مما ينعكس اقر د اىمب يا تبط
اللركات الد يقة والتلكب يا مس وىلري الفكين أثناا الن ت والكاللي مما يصعا ىعقممب استخدال بقايا

السملي استخداما معم ار ويعاال أو استخداممب ألساليا ىعقب الكالل و رااذ الشفاه"( .كراز ي2001ي ص )74
-5-4الخصائص الكاديمية:

يشير ىرارتس وكرهكر )" :(Trybus et Karchmer,1977اقر الرغب من أن ذكاا ال الب المعا ين

سمعيا ليس منخفضا قال أن ىلصيقمب العقما امتما منخفض بشكل مقلتظ ان ىلصيل ال الب العاقيين

ياألقاا األكاقيما يعتمد كعي ار اقر التعقب القغتي ي ويظمر ىأخرهب الد اسا يا مجال التلصيل الق ار ا ي
ومعل هذا التأخر يئقاق رئياقذ هدذ الضعف السمعا الذي يعاتا من المعا سمعيا"(Trybus .

) et Karchmer, 1977, p53وأتاف ابيد أن يت ت ( )Fuart, 1971د وجدت أن" :المتتسط العال

لمستتى القرااذ بالنسبة لقتالميذ الذين رقغتا سن الساقسة اشر لب يتجاوزوا يا مما ىمب الق ار ية أكعر من
مستتى الصف الخامس ارتدا ا كما كاتي حصيقتمب من المفرقات القغتية هبيمة بلصيقة ىقميذ ااقي يا

الصف العال

قرتدا ا"( .اييدي 2000ي ص )315

وأما يسقد وألقتين ) (ysseldy Algottine,1995ييرون" :ىئقاق المشكالت األكاقيمية بازقياق هدذ

اإلاا ة السمعيةي وىتأثر بمدى ىأثر القد ات العققية والشخصية والداب الذي يقدم التالدان والعمر اند
حدوث اإلاا ة السمعية" ).(ysseldy Algottine,1995 ,P63

رناا اقر ما سبت ذكره يا خصا ص المعا ين سمعيا يإت يمكننا القتل أت كقما زاقت ق جة اإلاا ة السمعية
حدذ ازقاق التبااد رين المعت سمعيا والعاقيين وتستنتج أن اإلاا ة السمعية ليسي مجرق مشكالت يا القد ذ

الكالمية رل ىتعدى ذل قلر المشكالت النفسية من ائلة وات تاا وخجل وهذا يسبا بالضرو ذ ادل النضج
االجتمااا واالاتماقية وىأثير اإلاا ة السمعية اقر الفرق يختقف من هخص قلر آخر ألن اتامل البناا

النفسا لقشخص والبيئة الملي ة ىختقف من يرق آلخر.
-05تأثير اإلعاقة السمعية على مستويات اللغة:

يشير سعيد أن جاكستن يا ) )Jackson,1977يعتبر أن ":النمت القغتي هت أكعر مظاهر النمت ىأثر
باإلاا ة السمعية يكقما زاقت هدذ الضعف السمعا كقما قي اللصيقة القغتية التا يكتسبما المعا والتا
ىفثر ردو ها اقر القغةي مل األخذ يا االاتبا ىت يي اإلصابة بالضعف السمعا وهل ال فل أصيا

بالضعف السمعا بل ىعقب القغة أل بعد ىعقب القغةي يال فل الذي أصيا بالضعف السمعا بعد تمت القغة

اندهي ستف يلتفظ بقد ذ لغتية ال يمكن ل فل أخر أصيا بالضعف السمعا منذ والقى أن يصل قليما

أرداي حتر وإن ىفت اقر األول يا تسبة السمل المتبقية لدي "( .سعيدي 2011ي ص  )58حي يذكر أقيا
والق اوتة أن" :حاسة السمل ها ال ريت األول الستقبال المعاتا والتصت ات الكقية لمذا يعاتا األطفال ذوي

اإلاا ة السمعية أاظب صعتباىمب ييما يتصل بالمعاتا الكقية لقكقماتي ولمذا أن األطفال ذوي اإلاا ة
75

االعاقة السمعية

الفصل الثالث

السمعية يخ ئتن يا التركيا البنا ا لقغة المكتتبة حي يالحظ البطا يا ىعقب القتااد ُّ
القغتيَّة وىعقب القرااذ

اند ال فل ذي اإلاا ة السمعية والتا ىتمعل يا ىأخر ذوي اإلاا ة السمعية ان أ راتمب ااقي السمعية يترذ

ىتراوح ما رين ثالث قلر خمس سنتات .ويعد األطفال الذين يعاتتن من اإلاا ة السمعية ال يمكنمب اكتساب

القغة من خالل امقية التققيد بسبا وجتق هذه اإلاا ة ولذل يلاول األطفال ذوي اإلاا ة السمعية اكتساب
القغة المكتتبة ألتما التسيقة التا يتعامقتن من خاللما مل المجتملي ويشير مص ق ال فل األصب األبكب

قلر ا ىباط ظاهرذ الصمب والبكبي قذ يفقي الصمب بشكل مباهر قلر حالة البكبي وخاصة لدى ذوي اإلاا ة
السمعية الشديدذي وذل يعنا أن هناك اال ة طرقية واتلة رين ق جة اإلاا ة السمعية من جمة ومظاهر

النمت القغتي من جمة أخرى"( .أقيا والق اوت ي 2015ي ص .)200-199
-1-5تأثير اإلعاقة السمعية على اكتساب المفردات والتراكيب والداللة:

يذكر قرراهيب وآخرون أن تتبر وتتبر ( )Nouber et Nouber, 1997يشيران أن " :هناك صعتبة يا

التخاطا تتيجة لضعف السيا ي وهكل الكقماتي وحصيقة المفرقات القغتيةي قذ يكتن ىتابل الكقمات مختالي
و د ىتتل بعض الكقمات قون اللاجة لماي أو ىلذف بعض الكقمات المممةي كما يستخدل ال فل مقاطل
تماية الكقمات استخداما خاطئا".

كما يرى كتبر و وسنشتين ( )Wroncheste, 1996أن ":مشكالت السيا اند األطفال تعاف السمل
ىتقخص يا :تقص القد ذ اقر استخدال التركيبات القغتية المعقدذي ىأخر اكتساب أهكال النفا المختقفةي قة

األيكا التا يمكن التعبير انما "( .قرراهيب وآخرون ي2001ي ص )226
وهناك صعتبة يا استخدال األيعال من الناحية الئمنيةي وكذل

صيغة المبنا لقمجمتلي مصلتبة يا

ىشكيل الجمل امتما ييما قون الجمل الخبريةي ويا استخدال صيغ الجمل والتذكير والتأتي ي وىنمت يكرذ

ال فال تعاف السمل ان العالب من حتلمبي والتا من خاللما ينبل المضمتن المعنتي أو الدالالت القغتية
رنفس التتابل التا ىنمت رما اند األستيااي مل هاا قيل من التأخيري وبال بل يإن ىتابل اكتساب العال ات

الداللية يكتن مماثال يا كل من تعيف السمل وال بيعاي ولما كان اكتساب القغة ان طريت القناذ السمعية

بصفة أولية كاتي المشكقة التا ىتاج ال فل تعيف السمل اند التلا بالمد سة هت الفقر الشديد يا ادق

المفرقات القغتية التا اكتسبماي ينجد أن ال فل تعيف السمل البالغ من العمر خمس سنتات يست يل
اكتساب ادق من المفرقات القغتية يقد بلتالا  500كقمة وليسي لدي أي ق اية رتركيا الجملي رينما

ىقد حصيقة الستي رنلت  5000كقمةي وىكتن لدي ق اية كامقة يست يل رما الربط رين الكقمات ليكتن

جمال ( .قرراهيب وآخرون ي2001ي ص )227 – 226
من تستخقص أت اند اللدي

ان حجب حصيقة المفرقات والتراكيا السقيمة لدى األطفال المعت ين سمعيا

يتض مباهرذ أن هناك تقصا وىأخ ار مقا تة باألطفال العاقيين من تفس السني يقيسي المشاكل الصتىية

والن قية ها التحيدذ التا يعاتا منما المعا ين سمعيا رل ىتعدى قلر يقر المفرقات وستا استخدال لقنلت

والصرفي تاهي ان ات راب الفمب لديمب ستاا ييما يستقبقتت أو ييما ينتجتت من لغة.
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-2-5تأثير اإلعاقة السمعية على القراءة:

ىعد القرااذ من المتتتاات التا يتاج األطفال ييما صعتبة كبيرذ ولكنما أيضا مجال من المجاالت التا

يكتن ييما لن ت المد س بملا النفس ىأثير وات ي وهذا التأثير يتراوح رين جعل األطفال الصب يقراون
معل التالميذ العاقيين سمعيا بقد اإلمكان وبين ىقبل يكرذ أن األطفال الصب هب مختقفتن ويلتاجتن قلر

أساليا مختقفة .حي

تستنتج أت من البديما لكل الناس أن اإلاا ة السمعية ىعيت ى ت القغة الشفتيةي

لكن يبقر االختالف حتل ما قذا كان لما تفس التأثير بالنسبة لقغة المكتتبة المتمعقة يا القرااذ والكتابةي

ألت ال هاا يعيت األصب اقر قق اك الرمتز المكتتبة المر ية.

-1-2-5الصعوبات التي يوجهها في قراءة الحرف :من الصعوبات التي يوجهها الطفل الصم في قراءة

الحرف هي:

-ادل د ى اقر التعرف اقر اللرف المكتتب وبالتالا صعتبة رااى أو رااى بالخ أ

 يتاج مشكقة يا اللروف التا ىتقا ب يا الن ت معل( :ت _ط).(-س_ص) حي

ان معظب األطفال ال يعريتن التمييئ رينمب يا المرحقة األولر ويفصل التمييئ رين

اللريين ان طريقة الكتابةي ييصد ال فل األصب (س) ردال من (ص(.

( -س _ ز) يال فل يتاج صعتبة يا ت ت هذين اللريين وبالتالا يخقط يا رااى يمت يصد حرف

س ردل ز( .السرطاويي2009يص )149

 -يصعا التمييئ رين اللروف التا ىتشاب يا الرسب الخ ا معل ( :بي تي ث)ي (قي ذ)ي (طي ظ) (عي

غ(ي )سي ش)ي ( ي ز)ي (في )ي (جي حي خ( .

 -قذا أهمل ال فل األصب اللركات ولب يرسمما اقر اللروف يا الكتابة يجعل الن ت رما لقمبتد ين أم ار

صعبا معل:

 -صتت (آ)  :قذا ت ت "آ" ردون حركة يإن ال فل األصب يتاج صعتبة ألن يفت يم قون صتت وكذل

قذا كاتي األوىا الصتىية ل صب صيرذ وغير مرتة يإت رذل

(اللسني2005ي ص)62

يتاج صعتبة يا ت ت هذا الصتت.

 -صتت "و"  :قذا ت ت هذا الصتت ردون حركة يإن ال فل يتاج صعتبة يا ت ق .

 -صتت "ي"  :يتاج ال فل األصب صعتبة يا قخراج صتت "ي" ييخرج ق منفرجة ردال من (ي).

(اللسني2005ي ص)62

 -يتاج ال فل صعتبة يا التمييئ رين األصتات الكالمية وخاصة األصتات االحتكاكية االية الترقق

معل ( :سي شي ثي ف (.

-كعي ار ما ىلدث صعتبات القرااذ اندما يتب ىركيئ يا التعقيب اقر األصتات المنفصقة ان بعضما

البعضي د يتعقب ال فل هذه األصتات منفرقذ وبالتالا يصعا اقي جمعما لتكتين كقمة.

 -يجد ال فل صعتبة يا اللروف التا ىكتا والتقفظ معل  :التاو يا امروي واأللف بعد واو الجمااة

معل  :سايروا.
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 -يجد صعتبة اللروف التا ىقفظ وال ىكتا معل  :هذاي وهقالي الذيي التاي الذيني حي

ال ىكتا األلف

بعد هاا الكقمة األولر.

 -يتاج ال فل صعتبة يا ت ت بعض اللروف التا ىن ت ب ر مختقفة لقلرف التاحد معل :ىاا التأتي

يا آخر كقمة يمرذ ىن ت ىاا واند الت ف ىن ت هااي يالصتت يتغير والرمئ ال يتغير.

 -يميل هفالا األطفال قلر رااذ بعض اللروف بشكل مققتب خاصة (بي ن( ي وهذه الظاهرذ مألتية لدى

األطفال يا المرحقة االرتدا ية( .هتاهيني 2008ي ص)15

من تستنتج أن المعا ين سمعيا يتاجمتن صعتبات اديدذ يا كتابة اللروفي أو التعرف اقيما قلر جاتا
الن ت الصلي لمذه األخيرذي ىمعقي أكعر الصعتبات المتناولة يا هذا العنصر اقر صعتبات يا ت ت

اللروف المتشارمة يا الن تي كما أن المعا يتاج صعتبة أيضا يا حفظ اللروف بالصتا ي

ويخ أُ يا كتابة اللروف أيضا بالتشكيل الصلي ي كما أتمب يجدون صعتبة يا الجاتا النلتي والتركيبا.

-2-2-5الصعوبات التي يوجهها في قراءة الكلمة:

ىتمعل الصعتبات الق ار ية لقكقمة اند المعا ين سمعيا ييما يقا( :الئ يقاتي 2011ي ص)382
-قذا لب يستخدل ال فل األصب الرمتز الصتىية أو لب يميئ رين الصتت واللرف لتلديد الكقمات والتعرف

اقيماي يمذا يعيق اقر رااذ هذه الكقمة.

 -قذا لب يستخدل ال فل األصب ىمجئة األصابل وإها ات أخرىي يمذا يجعق يتاج صعتبة يا ت ت هذه

الكقمة أيضا.

 -يتاج األطفال الذين يعاتتن من مشكقة يا ىتابل األحداث المسمتاة صعتبة يا ىرىيا أصتات

اللروفي يقد يقتل هفالا األطفال رتغيير ىرىيا مقاطل الكقمة اندما يقرؤوتما.

 يتاج ال فل األصب صعتبة يا رااذ الكقمات المتشارمة بشكل اال معل  :الي تال. -د يتعقب ال فل بعض األصتات منفرقذي ولكن يصعا اقي الربط رينما وجمعما لتكتين كقمة و رااى .

من تستخقص أن القرااذ ىت قا المعرية بالكقمات الم بتاة اقر الت

وهذا يتلقت من خالل قق اك معنر

الكقمات ككلي أو ي أج ائا الكقماتي يال فل المعا سمعيا حين يتاج كقمات غير منظت ذ يإت يصعا
اقي ت قما ألت يعتمد اقر القرااذ ربصره غالبا.

يالمعا سمعيا يتاج صعتبة يا رااذ الكقمات المتشاب معق معل اللروف المتشاب يا العنصر السارت

قلر جاتا أتمب يخق تن يا المقاطل الصتىية أثناا القرااذ.

ثالثا :طرق واستراتيجيات التواصل البصري للمعاق سمعيا:

-01الصور الدماغية ودورها في تشكيل الثقافة اللغوية لدى الفرد:

-1-1المدخل الحسي ،اإلدراك ،التصور ،الرمز ،التعميم:
حسا يفاق الجتالده" :ىبدأ امقية التعقب بالتعر

لمعير والمقصتق هنا هت المعير اللسا الذي د يكتن

سمعيا ي بصرياي حسيا أو اققياي حركياي وتتاية المعير ها التا ىلدق أي اللتاس ىب استخدامما ومن ثب

االتتقال قلر المرحقة العاتية وها اإلق اك حي

يتب يمب طبيعة هذا المعير وىلقيق ثب االتتقال قلر المرحقة
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ىتب اقر جئ يين أولمما بط اإلق اك بالتاا اإلق اكا السارت (جئا من الذاكرذ )

وثاتيمما قتاية واا قق اكا جديد يمعال قذا كان لدى الفرق هاا ديب يفمب من خالل المعير الذي ىعر

ل يقتل الدماغ باستخراج الرمئ القديب من الذاكرذ وإذا كان هاا جديد يتب حفظ ب ريقة معينة ان طريت
قا ا

م ائ وهذه ها المرحقة الرابعةي أما األخيرذ وها امقية التصت العققا والذي يتب من خالل امقيات

التصنيف أو التعميب أو التتصيف لقمعيرات (المدخالت اللسية )"( .يفاق ي 2012ي ص )115
-2-1ماهية الصورة الدماغية:

يضيف يفاق الجتالده" :ها صت ذ ملفتظة يا ذاكرذ اإلتسان يتب ىخئينما مرو ا بعمقيات التعقيب السابقة
وبتاس ة المعيرات اللسية ولكل معنر متجتق يا القغة صت ذ قماغية أو مئ ما ملفتظ يا الذاكرذ

والصت ذ الملفتظة ها التا لما معنر وقاللة يد كما الفرقي والكقمات التا ليس لما معنر ال يتجد لما صت ذ
بالتالا ال ىفمب وغير معممة يمعال البعض منا يجيد رااذ القغة اإلتجقيئية ألت يجيد ويعرف رااذ اللروف

ولكن اندما يق أر جمال من القغة اإلتجقيئية أو يسمعما أو حتر كقمات منفصقة يمت ال يست يل التعرف

اقيما ويممما وذل لعدل وجتق صت قماغية لقمفرقات التا يست يل التعرف اقر معناها.

اندما ىسمل كقمة خشن أو تااب أو طري يإن هذه المعيرات د ىب ىرميئها باستخدال القمس وبالتالا ىتتي

المعنر لقفرق بغض النظر ان اختالف المسميات"( .يفاقي 2012ي ص )115
-3-1أهمية الصورة الدماغية لفئة الصم:

كما يعتبر الجتالده الصت ذ الدماغية لقمعا ين سمعيا قن" :اميقة التعقب لما ىسقسل من قا مترابط حي

يمر

الفرق بالمراحل جميعما ردون صعتبات ولكن بالنسبة لفئة الصب يإتنا تجد ثغرذ واتلة يا المرحقة العاتية
وها مرحقة اإلق اك حي

أن المعيرات السمعية المتجتقذ متجتقذي ولكن لفقدان حاسة السمل ال يست يل

قق اك المعيرات وبالتالا حدوث يجتذ ما رين امقيات التعقب المختقفة خاصة أن امقية اإلق اك ىأىا يا

الترىيا العاتا من ىق العمقيات وإذا أ قتا أن تسااد هذه الفئة اقر ىكتين قق اك سقيب يما اقينا قال أن
تلتل المعيرات السمعية قلر معيرات بصرية وبالتالا ىعتيض حاسة السمل "(.يفاقي 2012ي ص ) 117

-02الطرق البصرية الشفهية:

يرى الئ يقات أن ال ر البصرية الشفمية ":ىتعا

مل ال ر السمعية الشفميةي وذل

باحتتا ما اقر

اإلها ات اليدوية وىمجئة األصابلي وها التا ىعرف باسب أتظمة التتاصل اليدويةي قن الفقسفة الر يسية خقف

طر التعقيب هذه ها العامل البصري لإلها ات وىمجئة األصابلي مما يضيف مكتتات قلر اإلجرااات التا

ىجعل التتاصل أسملي األطفال يستعمقتن المعقتمات من خالل تظال مقنن لإلها ات وىمجئة األصابلي كما
ويتعقب األطفال أن يعبروا ان أتفسمب خالل الكالل واإلها ات وىمجئة األصابل.

ال ر البصرية الشفمية ال ىستعنا رااذ الكالل وإتتاج الكالل ولكنما ال ىكتن متتل التركيئي قن المدف

الر يسا من األسقتب البصري الشفما هت ىئويد األصب واألطفال ثقيقا السمل بقاادذ معقتمات تية
واإلتتاج واستقبال الكالل بلد ذاى هت هدف ثاتتي ويعتقد اختصاصيت التتاصل اليدوي بأن طر مب يا

التتاصل ىعقب الصب بشكل مساو لتعقب السامعين كما يعتقدون أن المما ات القغتية متفرغة ان قتتاج الكالل
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أو رااذ الكالل يا كال الجتاتا االجتمااية والتربتية وييما يقا ار

لمذه ال ر "( .الئ يقات 2003ي

ص  )234ويعتبر ملمتق مندوه ملمد أن" :لغة اإلها ذ وسيقة لقتتاصل ىعتمد ااتماقا كبي ار اقر اإلبصا ي

ولغة اإلها ذ لغة مستققة لما يتا دها وتظامما والذي يمكننا من ىركيا جمل كامقة وىعتبر لغة طبيعية أو

كالقغة األل بالنسبة لقصب"( .ملمتقي 2010ي ص )179

وتجد لغة اإلها ذ ىنقسب قلر تتاين مختقفين من النظال اليدوي( :الئ يقات ي2003ي ص )237-236

-1-2ال ريقة المشتركة المصاحبة :وىشمل استعمال الكالل وىمجئة األصابل والسمااات ال بية و رااذ
الكالل.

-2-2ال ريقة المتئامنة :وها تفس ال ريقة السابقة مضايا قليما استعمال لغة اإلها ذ.
 – 3-2طريقة وهتر :وها طريقة االستخدال المتئامن اللدي

وىمجئة األصابل (تتع من الكتابة يا

المتاا) وها ىقنية ىتفت اقر الكالل العاقي وها ىعرف أيضا باسب الكالل المر ا اق اقر متاجمة الصف
والتأثير بما يقال ويرى اقر الشفاه ب ريقة مر ية أكعري وها ىمعل األسقتب المتعدق الجتاتا البصري –

الشفما المت ت لت تير القغة .ومن تستخقص من األسقتب البصري الشفما أت يئوق المعا ين سمعيا
بمجمتاة من معقتمات القاادية قلر جاتا اإلتتاج واستقبال الكالل بلد ذاى ي وهت هدف ثاتتيي كما يظن

مختصت التتاصل اليدوي أن طر مب يا التتاصل ىعقب المعا ين سمعيا وخاصة الصب منمب بشكل مساو لتعقب

السامعيني كما يضيفتن أن المما ات القغتية متفرغة ان قتتاج الكالل أو رااذ الكالل يا كال الجتاتا
االجتمااية والتربتيةي وأخي ار تجد لغة اإلها ذ ىنقسب قلر تتاين مختقفين من النظال اليدويي األول يعرف

باسب ال ريقة المشتركة المصاحبة وىشمل استعمال الكالل وىمجئة األصابل والسمااات ال بية و رااذ الكالل.
أما النتع األخر يمت ال ريقة المتئامنة وها تفس ال ريقة السابقة مضايا قليما استعمال لغة اإلها ذ .كما
تجد أيضا طريقة وهتر التا ىعتبر طريقة الستخدال المتئامن اللدي

وىمجئة األصابل.

-03إستراتيجيات التواصل:

أتاف الئ يقات أن " :ى تير استراىيجيات خاصة بالتتاصل ىقل اقر ااىت الشخص المعا سمعيا رمدف

التعتيض ان الصعتبات يا التتاصل الناىجة ان العت السمعاي والتد يا اقر مما ات التتاصل وى تيرها
يكتن يا أوتاع جمااية ويستخدل لعا الدو لتتتي االستراىيجية المستخدمةي لقد صنف جيتالس يا

( )Giolas, 1994استراىيجيات التتاصل قلر ثالث مجمتاات ها استعمال اإلها ات البصرية وتبط
البيئة واالستجابات البنا ية لقفشل السمعاي وستف ىتفر ألتمب انصر من هذه االستراىيجيات أال وهت
اإلها ات البصرية ألت يخدل أكعر البل

الذي تلن بصدق قتجازه"( .الئ يقات ي2003ي ص )237

-1-3استعمال اإلشارات البصرية:

كما تته ابد هللا الئ يقات أن استعمال اإلها ذ البصرية هت" :واحدذ من أهب استراىيجيات التتاصل التعتيضية

المستخدمة يا متا ف االستماع الصعبة هت زياقذ االاتماق اقر اإلها ات غير القفظية يا كل متا ف

التتاصلي هذه االستراىيجية ىستند قلر ايت ار

أن حركات الشفاه وىعبيرات التج واإليمااات واإلها ات

الت فية ىقدل معقتمات ذات معنر ومساادذ اقر الفمبي اإلها ات البصرية مصاحبة لقتتاصل الشفتيي
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واستخدال قها ات سمعية مضخمة رتاس ة السمااة ال بية وىمدف هذه االستراىيجية قلر ى تير التاا يا
استخدال اإلها ات البصرية المساادذ يا ىلسين التتاصل"( .الئ يقاتي 2003ي ص )241

تستخقص من هذا العنصر أن ى تير استراىيجيات خاصة بالتتاصل ها حكر اقر الشخص المعا سمعيا
وهذا من أجل التعتيض ان الفقدان أو النقص السمعاي كما أن الصعتبات يا التتاصل الناىجة ان العت ي

والتد يا اقر مما ات التتاصل وى تيرها يكتن يا أوتاع جماايةي واستنتجنا يا هذا العنصر أن جيتالس

يا ( )1994صنف استراىيجيات التتاصل قلر ثالث مجمتاات.
-04تعليم القراءة على الشفاه والكتابة للمعاقين سمعيا:

ىشير قيمان يفاق كاهف أت " :يعد ىعقيب القرااذ والكتابة لق فل األصب أحد األ كان األساسية لتعقيب ال فل

ويرغا كل اآلباا أن يكتن أطفالمب تاجلين يا ىنمية هذه المما ات ويعرف أيضا معقما األطفال المعا ين
سمعيا أن معرية القرااذ والكتابة لق فل المعا

سمعيا ىعتبر حاجة أساسية لتلقيت المشا كة المتكامقة

والنجاح يا حماية السامعين ومن قحدى األهداف التعقيمية األساسية لقمعا ين سمعيا ىلصيل ومعرية القرااذ

والكتابة المال مة لقعمر اقر األ ل"( .قيماني 2012ي ص .)301
-05الكتابة لدى االطفال المعاقين سمعيا:

يرى كل من الدكتت أُسامة يا و مص فر والدكتت السيد كامل الشربينا أن" :اإلمالا يمعل صعتبة
خاصة لقتقميذ األصبي وذل

لعدل اقالتية الرمتز التا تستخدمما يا وحدات مميئذ لقكاللي قن حروف

المجاا ال ىرىبط باألصتات الخاصة رماي وباإلتاية قلر ذل يإن أغقا هذه الرمتز ىمعل أكعر من صتتي

كما أن أغقا أصتاىنا ىظمر بأكعر من هكل .وىشير التقا ير قلر أن الجمل والتراكيا القغتية المكتتبة من

خالل الصمي كتن أ صر من أ راتمب ااقيا السمل يا تفس العمر الئمناي كما أتمب يكر ون الكقمات
ِ
ص ْي المفاهيب المبكرذ من خالل م بتاات أطفال ىراوحي
والجمل باستخدال أكعر من يقرذ أو اسب .وُيل َ
أاما هب ما رين( )4-5سنتات لديمب يقدان سمعا هديد واميت الد جة .ولتحظ األطفال أثناا و ي الرسب
والكتابة يا المد سة .والعامقتن بالمد سة يجمعتن اينات الكتابة ويقد ون األقاا اقر مقاييس القرااذ
والكتابة المبكرذي حي

أها ت النتا ج قلر اكتساب األطفال مفاهيب ادذ ذات يمة ااقيا السمل مالحظة

يا األطفال صغا السن"( .مص فر والشربيناي2012ي ص ص.)256-255
-6مهارات الكتابة لدى المعوقين سمعيا:

ىعتبر الئ يقات أن" :الكتابة من أهب طر التتاصل رين مجتمل ذوي االحتياجات الخاصة السمعية ومجتمل

السامعين الذين ال يتقنتن لغة الصب األساسية وها لغة اإلها ذي لذا تجد األولياا ومعقما األطفال الذين
يعاتتن من قاا ة سمعية ممما كاتي هدىماي يلاولتن جاهدين أن يعقمتهب الكتابة وبعضا من مما اىما
الضرو ية لقتعبير ان أبسط غباىمب واحتياجاىمب وكذا أحاسيسمب وأيكا هب.

ويرىبط ى ت مما ات الكتابة لدى الصب رت ت القغة المن ت ة ولغة اإلها ذ ي وكذل رت ت القرااذ لديمبي
وىفقي وظا ف مختقفة لدى التالميذ الصب يما ىساادهب اقر التعبير ان أيكا هب وى ت المعرية لديمب

وأقاا األتش ة اليتمية معل ىدوين المالحظات المامة واالحتفاظ رما ي وتظ ار ألهمية الكتابة لديمب ي يإتما
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ىستخدل أقاذ القرااذ والتعقب ي ويا مجتمل الصب يإن الكتابة ىفقي وظا ف ثقايية ويعبر االتتقال قلر مرحقة
متقدمة من الكتابة ان القد ات المعريية لقتالميذ ي كما أن الكتابة المعقدذ ىعتمد اقر معرية الشخص
و د اى العققية ومدى صعتبة المتتتع"( .الئ يقاتي 2007ي ص )436

-7خصائص كتابة الطالب الصم :

من أهب خصا ص الكتابة لق الا األصب حسا الئ يقات يا  2007تجد ما يقا( :الئ يقاتي 2007ي ص

)256

➢ ال الب الصب البالغ أاما هب  18-17سنة يكتبتن بمعدالت مشارمة لق الا ااقيا السمل البالغ
أاما هب  10-09سنتات.

➢ ىميل المفرقات التا يستخدمما األطفال الصب قلر أن ىكتن مقيدذ.

➢ أما بالنسبة لعالمات الت ف والمجاا يإن ال الب الصب يفقون ب ريقة أكعر ىشارما مل أ راتمب ااقيا
السمل.

➢ اينات الكتابة لق الب الصب األكبر سنا ىشاب رد جة كبيرذ كتابة ال الب ااقيا السمل الذين يتعقمتن
القغة اإلتجقيئية بااتبا ها القغة ثاتية.

ومن أكعر ما يميئ كتابة ال قبة الصب هت( :الئ يقاتي 2009ي ص )371
-األخ اا الصريية والتنسيت غير المناسا و قة استعمال الكقمات التظيفية.

-استخدال مفرقات ملدوقذ جدا.

-صعتبة استعمال القتااد النلتية الصليلة يا الكتابة.

حذف الفعل والفاالي والفشل يا ىتتي لمن يعتق الضمير وحذف النمايات التصريفية . -قة الجمل المعقدذي وىك ار لقصياغات.

–استعمال كقمات غير ترو ية.

 -حذف الكقمات الر يسية.

استعمال ىرىيا غير صلي لقكقمات. -صعتبات يا استخدال آليات الكتابة.

 يظمرون أخ اا قمال ية متكر ذ.تستخقص من خالل ما ىب التعر

ل يا العناصر السابقةي أن صعتبات القرااذ لدى ال فل المعا سمعيا

ىعتبر بمعابة الملت األساسا الذي ىناولناه و د صدتا من خاله ىبيين أهب الع ار يل التا ىقف كلاجئ يا

طريت ىعقم القغةي التا ىنقسب بمجمقما قلر سمين هما :القغة المن ت ة والمكتتبة .حي

اقبي قيمان يفاق

كاهف أن ىعقيب القرااذ والكتابة لق فل األصب يعد من المفهرات لتلقيت األهداف التعقيمية األساسية لقمعا ين

سمعيا وىلصيل المعرية وبالتالا زياقذ صيده القغتي المن ت والمكتتب.

كما أن ايتقا المعا سمعيا قلر الخبرات الكتارية يفقي قلر تعف ى ت مما ات القغة ويتأثر ى ت

مما ات الكتابة لدي رد جة الفقدان السمعا والعمر اند اإلصابة باإلاا ة السمعيةي وتمتذج التتاصل .هذه
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الفئة من األطفال يما ستن استراىيجيات ىستند قلر اإلها ذ أو كقمات م بتاةي والمظاهر البصرية لقكقمات.
ويت قا معالجة تعف مما ات التعبير الكتارا لدى األطفال الصب ىتيير ريئة لغتية وااللتلا ربرتامج

التدخل المبكري وبمدف ىلسين هذه المما اتي وأها الئ يقات أن جل الصعتبات التا ىتاج األصب كتاريبا
ها اللذف واألردالي قلر جاتا األخ اا النلتية والتركيبية.
خالصة الفصل:

قن مشكقة الفقـدان السـمعا هـت تتيجـة تـعف اللساسـية السـمعية أو ىققـص وتـتح الكـالل مـن تظـال السمعا
الفسيتلتجا ويتصف األيراق الذين يعاتتن مـن يقـدان السـمل يـا بعـض األحيـان اقـر أتمـب أصب أو تعاف
السمل اقر أساس تتع وق جة وىكتين تعف السمل .وىـب الت ـر يـا هـذا الفصـل قلـر مفمـتل الصـمبي

المفهـرات الدالـة اقيـ ي أسـباب ي أتتااـ ي ق جاىـ ي خصـا ص المعـا ين سـمعيا وطر التتاصل لدى األصبي

قلر جاتا الت ر ألهب طر التتاصل اند هذه الفئةي كما ى ر نا بالتفصيل ألهمية التتاصل البصري يا
زياقذ الرصيد القغتي خاصة الكتارا لدى المعا ين سمعيا.
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تمهيد:

ِق َّن تجاح أي بل

اقما يعتمد أساسا اقر مدى مناسبة اإلجرااات المتخذذ لقمتتتع المد وسي يأي خ أ

يا المن قت سيفثر ال ملالة اقر النتا جي ولذل ي ويا هذا الفصل الذي تفتت الجاتا الت بيقا لمذا العمل

ب ي سيتب ار

اإلجرااات التجريبية المتبعة وىفاصيل العمل الميداتا.

يبدأ هذا الفصل رتبيان المنمج المتبل يا الد اسة وأسباب اختيا ه قلر جاتا ىناول الد اسة االست الاية

بجميل خ تاىماي ثب ينتقل قلر وصف مجمتاة الد اسة وخصا ص أاضا ما وكيف ىب اختيا ها .بعد ذل

يتب ار

اإلطا المكاتا والئمنا لقبل

القياسي ثب ىب ار

وكذا التسا ل المستخدمة وجمل المعقتمات الخاصة بأقوات

الخ ة المتبعة وكيفية سير البل

واإلجرااات التجريبية لقد اسة األساسية.

 -1المنهج المتبع:

ارف أتجرس ( )Angers ,1996المنمج بأت " :ابا ذ ان مجمتاـة العمقيات والخ ـتات التـا اىبعما
الباحـ

بغيـة ىلقيت بلع " )Angers, 1996, p 58( .بالتالا يالمنمج ترو ي لقبل

ويرو

البل ".)com bessie, 1996, p 09( .

(" :)com bessie, 1996قذ هت الذي ينير ال ريتي ويسااد الباحـ
حي

حسا كتمبيسا

يـا تبط أبعاق ومسااا وأسئقة

ذكر رتقون ( )boudon,1984أت " :تظ ار لتعدق وىنتع وىشعا متاتيل العقتل االجتماايةي يإن لما

مناهج كعيرذ وكل منمج يالال طبيعة متتتع ما" )boudon,1984,p124( .وىختقف المناهج باختالف

المتاتيل من وجمة تظر رتحتش و الذتيبات يا (" :)1995يقكل منمج وظيفت وخصا ص التا يستخدمما
كل باح

يا ميدان اختصاص "(.رتحتشي الذتيباتي 1995ي ص)92

لذل يإن اختيا أي منمجية ق اسة معينة يقتل اقر أساس الغر

من هذه الد اسة واألهداف المرغتب

ىلقيقماي يكل منمج يصق لد اسات معينة وال يصق ألخرى وبما أن ق استنا اللالية ىقتل اقر زياقذ الرصيد

القغتي الكتارا ان طريت ا تراح ررتامج ىد يبا لإلق اك البصري ا ب اقر الصت و الكقمات باستخدال
التعئيئ الرمئيي أي أتنا بصدق ق اسة ىأثير اامل اقر آخري وبما أن اختيا تا أليراق العينة لب يكن اشتا يا
رل كان مقصتقا بلي

ىفر

الد اسة التا رين أيدينا خصا ص ملدقذ يا اينة الد اسة من حي

العمر

الئمنا وتسبة الذكاا وق جة اإلاا ة السمعية يا معل هذه الد اسات يإن المنمج هب التجريبا هت األتسا

واألص لقتصتل قلر األهداف المرجتذي و د ااتمدتا التصميب هب ىجريبا لقمجمتاة التاحدذ متمعال بالقياس
القبقاي والبعدي والتتبعاي والمنمج هب التجريبا يا التا ل هت هبي بالمنمج التجريباي غير أَت ُ يختقف
ان خاصة ييما يتعقت باستخدام اينة مقصتقذ (غير اشتا ية) .يالمنمج هب التجريبا كما اري أ.لمت و

(" )A. Lamoureux, 1995هت ابا ذ ان ىصميب ىجريبا يخضل المساهمين يي لمتغير مستقلي يسم
با تراح اال ة سببية رين المتغيريني المستقل والتابل")Lamoureux, 1995, p 95( .

يا البداية يتب قجراا ياس بقا أليراق العينة لقياس المتغير التابل والمتمعل يا مقدا اإلجابة الصليلة
اقر رنتق المقياس الذي أادى الباحعة والتابل لقبرتامج المقترحي ثب بعد ذل يتب ققخال المتغير المستقل
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والمتمعل يا التد يا اقر البرتامج المقترح لإلق اك البصريي ثب قجراا القياس البعدي اقر أيراق العينة.
ويمكن ىقخيص ذل يا الجدول ب ()01
جدول رقم ( )01يمثل التصميم شبه التجريبي المتبع
المتغير التابع

العينة

مجموعة القياس القبلي الرصيد اللغوي (الكتابي)
واحدة

المتغير المستقل

المتغير التابع

اإلجراء (البرنامج

القياس البعدي زيادة

المستخدم في الدراسة)

الرصيد اللغوي (الكتابي)

أوال-الدراسة االستطالعية:

ىعتبر الد اسة االست الاية كما يشير قليما مختا يا ( )1995اقر أتما" :أساسا جتهريا لبناا البل كق ي
ىلقيق من خاللماي قذ ىمدف الد اسة االست الاية قتاية لقتلقت مـن صالحية

وذلـ لمـا ُيمكـن لقباحـ
أقوات البلـ قلـر ىعميت المعريـة بالمتتـتع المـراق ق اسـت ي وىجميل المالحظـات والتعـرف اقـر أهمية
البلـ

وىلديد يروتـ ......الـخ"( .مختــا ي 1995ي ص  )48وبنـاا اقـر ذلـ و بـل البـدا يـا قجـرااات

الد اسـة األساسية منا رد اسة است الاية المدف منما ما يقا:

بلكب أن الباحعة ىعمل كأخصا ية تفساتية اياقية قاخل المفسسة المختا ذ إلجراا الد اسة يما اقر ق ايةكايية بميدان الد اسة خاصة المسفولين من أجل اللصتل اقر التراخيص الم قتبة واحتكاك مل مجتمل

الد اسة امتما.

-التلقت من صلة ومدى مال مة أقوات جم ـ ــل البياتات وىقنياىما ومدى صالحيتما اقر مجمتاة الد اسة

المتمعقة يا األطفال المعا ين سمعيا.

-ىلديد مجمتاة الد اسة والتعرف اقر خصا صما (حجمماي كيفية اختيا ها ومميئاىما).

-ىلديد الفترات الئمنية المناسبة لقجقسات والفنيات التا ىناسا ملاو البرتامج الر جاتا االقوات المناسبة

لقعمل يا جقسات.

-ىلديد المكان المناسا لقجقسات الفرقية والجقسات الجمااية أيضا بما يتناسا مل طبيعة الفنيات

المستخدمة يا الجقسة.

-اكتشاف الصــعتبات أو النقــا ص التــا يمكــن أن ىصاقينا خــالل قج ـراا الد اســة األساسية وذل لمتاجمتما

أو ىفاقيما.

مراجعة البرتامج التد يبا المقترح من طرف األخصا يين (النفساتييني األ طفنييني البيداغتجيين) والمعقمينواألساىذذ المختصين قاخل المفسسة وإرداا آ ا مب يا الملتتى وادق الجقسات والعينة المختا ذ من حي

خصا صما (العدقي العمر الئمنا والتلصيل الد اسا) وا تراح التعديالت أو اإلتايات المناسبة.
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ولتحقيق هذه الهداف ارتأينا تتبع اإلجراءات التالية:

-1مجتمع الدراسة:

يشتمل مجتمل الد اسة االست الاية اقر ( )58ىقميذ معا سمعيا متكفل رمب رنظامين قاخقا وتصف
قاخقا لقمتسب الد اسا  2020/2019اقر مستتى مد سة األطفال المعا ين سمعيا بلجتط والية ىيبازذ

التابعة لت از ذ التضامن التطناي وىتراوح أاما هب من ( 5-19سنة).
-2خطوات الدراسة االستطالعية:

ىتمعل خ تات الد اسة االست الاية ييما يقا:

 االىصال المباهر بمسفولة المفسسة وهرح طبيعة الد اسة وهذا لقلصتل اقر التسميالت الضرو يةلققيال بالد اسة.

 القيال بلصص مالحظة يتمية ىشمل جمل األ سال الخاصة ل طفال المعا ين سمعيا لبناا هبكةمالحظة ىشمل جميل األخ اا القغتية الكتارية التا يرىكبما هفالا قلر جاتا معرية الكقمات المراق
ىتظيفما ىبعا لقمنماج الد اسا.

 االىصال بالمعقمين واألساىذذ المختصيني المختصين األ طفنيين والمختصين البيداغتجيين لشرح طبيعةالبرتامج وأسس النظرية قلر جاتا أهداي والفنيات التا ستف تستخدمما لتقديب النصا

الالزمة

والتعديالت المناسبة.

 ىلديد جدول العمل لتتزيل المقياس اقر مجتمل الد اسة لكيال يعر ل سير اللصص الد اسية واللصصالفرقية لقئمالا من األخصا يين مل مرااات الفترات الئمنية الصباحية لذل .

 -ار

ررتامج الد اسة والمقياس المقترحين من طرف الباحعة اقر مجمتاة من األساىذذ لقتلكيب وىقديب

التعديالت.

 ى بيت مقياس الد اسة المعد من طرف الباحعة اقر مجتمل الد اسة بعد اتتماا يترذ التلكيمات وهذارمدف ياس الخصا ص السيكتمترية لقمقياس (الصد والعبات) بعد ىعديق ويقا لقمالحظات المقدمة

من طرف المختصين والمعقمين.

 قااقذ ى بيت المقياس اقر اينة ىكتتي من ( )30طفل معا سمعيا المتكفل رمب يا المد سة منأجل ىلديد العينة األساسية لقد اسة (اهتمل العدق اقر ( )30طفل ألتنا استبعدتا بعض األ سال الخاصة
بمستتى التن يت والتلضيري واأل سال الخاصة التا يكتن مستتى اإلاا ة لتالميذها بسيط).

 -اختيا ( )2ىقميذين من ذوي اإلاا ة السمعية (ولد وبني) حي

ىب مراااذ م ابقتمب لشروط العينة

األساسية لت بيت بعض جقسات البرتامج التد يبا المقترحي الفنيات واألقوات المستخدمة يي .
-3حدود الدراسة االستطالعية:
-1-3الحدود المكانية:

ىمي الد اسة االست الاية يا مد سة األطفال المعا ين سمعيا بلجتط والية ىيبازذي حي

أتشأت المد سة

بمتجا المرستل التنفيذي ب  284/81المف خ يا  1981/10/24المتعقت بإتشاا مراكئ طبية ريداغتجية
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ومراكئ التعقيب الخاص ويرجل رناا المد سة قلر العمد االستعما ي وبالضبط سنة ( )1890اقر هكل صر
ديب .استقبقي المد سة أول قيعة من أطفال الصب اال  1981من همر جاتفاي وكاتي ىابعة آتذاك قلر

و از ذ العمل والشفون االجتمااية والتكتين الممنا وكان مقرها ربقدية مراق يا اال ( )1990بعد الئلئال

الذي أصاب المن قة والبناية ُح ِت َل مقرها قلر رب مدينة حجتط وكاتي المفسسة ىلي وصاية و از ذ التضامن
التطنا واألسرذ والجالية التطنية بالخا جي ىقل المد سة حاليا ردا رذ حجتط اقر بعد 12كقب من مدينة ىيبازذي

أي مقر التالية باىجاه الجنتبي يلدها من الشمال مدينة حجتط ومن الجنتب مدينة مراق اقر ال ريت
البقدي وىبقغ المساحة الكقية لقمد سة 13.000ل.²
-2-3الحدود الزمانية:

ىب الشروع يا الد اسة االست الاية منذ ىا يخ  2019/09/15واستمر العمل االست الاا قلر غاية

 2020/03/12التا يخ الذي أاقني يي الع قة الربيعية وبعد ذل الع قة المفتتحة بسبا جا لة كت وتا

لكن ىمكنا من استكمال اإلجرااات الالزمة لبداية الد اسة األساسية يا العال المتالا.
-3-3الحدود البشرية:

ىشتمل اينة الد اسة االست الاية اقر ( )30ىقميذ معا سمعيا متكفل رمب رنظامين قاخقا وتصف قاخقا

لقمتسب الد اسا  2020/2019اقر مستتى مد سة األطفال المعا ين سمعيا بلجتط والية ىيبازذ التابعة
لت از ذ التضامن التطناي وىتراوح أاما هب من ( 6-19سنة)ي حي

ىب استبعاق ( )28معا سمعيا ىابعين

أل سال التن يت لصغر امرهب قلر جاتا األ سال الخاصة المتتاجدذ بالمد سة وها أ سال من المفرو
ىكتن يا المدا س العاقية لكن بسبا ادل ىتيرها ىب قبقااهب يا المد سة الخاصة.

-1-3-3خصائص العينة:

* حسب الجنس :يتب ىتزيل اينة الد اسة االست الاية حسا الجنس كالتالا:

جدول رقم ( )02يمثل توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكور

12

%40

إناث

18

%60

المجموع

30

%100

الشكل رقم ( :)18توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب الجنس

الجنس
%60
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يتض من خالل الجدول ب ( )02والشكل البياتا ب ( )18أن ادق الذكت يبقغ ( )12معا سمعيا رنسبة
ىتمعل رـ ()%40ي بالمقارل ادق اإلتاث رقغ ( )18معا ة سمعيا رنسبة ىتمعل رـ ()60%ي وكان ادق االتاث

أكبر من الذكت رنسبة (.)20%

*حسب شدة اإلعاقة :يتب ىتزيل العينة االست الاية حسا ق جة اإلاا ة كالتالا:

جدول رقم ( )03يمثل توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب درجة اإلعاقة
درجة اإلعاقة

التكرار

النسبة المئوية

عميقة

17

%56.6

متوسطة

13

%43.4

المجموع

30

%100

الشكل رقم ( :)19توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب درجة اإلعاقة

شدة اإلعاقة
56.6%

43.4%

يتض من خالل الجدول ب ( )03والشكل البياتا ب ( )19أن ادق التالميذ الذين لديمب قاا ة سمعية

متتس ة رقغ ( )13وبنسبة رقغي ()%56.6ي أما التالميذ الذين يعنتن من قاا ة سمعية اميقة يقد رقغ
ادقهب ( )17رنسبة ىتمعل رـ ()%43.4ي ومن يان ادق المعا ين قاا ة اميقة أكعر بفا

(.)13.2%

*حسب المستوى الدراسي :يتب ىتزيل العينة االست الاية حسا المستتى الد اسا كالتالا:

جدول رقم ( )04يمثل توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة المئوية

السنة أولى إبتدائي

5

%16.6

السنة الثانية إبتدائي

4

%13.4

السنة الثالثة إبتدائي

3

%10

السنة الرابعة إبتدائي

3

%10

السنة الخامسة ابتدائي

3

%10

السنة أولى متوسط

3

%10

السنة الثانية متوسط

3

%10
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السنة الثالثة متوسط

3

%10

السنة الرابعة متوسط

3

%10

المجموع

30

%100

الشكل رقم ( :)20توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب المستوى الدراسي

المستويات الدراسية
سنة 1ابتدائي

10% 16.6%
10%
%13.4
10%

سنة 2ابتدائي
سنة 3ابتدائي
سنة 4ابتدائي

10%

10%
10% 10%

سنة 5ابتدائي
سنة 1متوسط
سنة 2متوسط

يتض من خالل الجدول ب ( )04والشكل البياتا ب ( )20أن ادق التالميذ يا سب السنة األولر ارتدا ا
رقغ ( )05معا ين سمعيين رنسبة ىتمعل رـ ()%16.6ي أما ادق التالميذ يا سب السنة العاتية ارتدا ا رقغ

( )04معا ين سمعيين رنسبة ىتمعل رـ ()%13.4ي وييما يخص ادق ىالميذ السنة العالعة ارتدا ا رقغ ادقهب
()03معقا سمعيا رنسبة رقغي ()10%ي أما ادق التالميذ يا سب السنة الرابعة ارتدا ا رقغ ( )03معا ين
سمعيين رنسبة ىتمعل رـ ()%10ي وبقغ ادق سب السنة الخامسة ارتدا ا ( )03رنسبة ()10%ي حسا

المع يات رقغي النسبة االجمالية لمرحقة االرتدا ا ()60%ي أما يا مرحقة المتتسط يبقغ ادق سب السنة

اولر متتسط( )03معا ين سمعيين رنسبة د ت رـ ( )10%ىقاسب تفس العدق والنسبة سب السنة العاتيةي
العالعة والرابعة متتسطي وكاتي النسبة لمرحقة المتتسط ()40%ي ومن يتض أن النسبة االكبر كاتي لمرحقة

االرتدا ا بفا

(.)20%

-4تحديد المتغيرات:

امدتا يا هذه الد اسة التركيئ اقر متغير مستقل واحد وهت البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري
القا ب اقر الصت والكقمات باستخدال التعئيئ الرمئيي وبمذا يمكننا تب

من خالل أن كل أطفال مجمتاة

الد اسة ىققتا تفس التد يا رنفس ادق اللصص وبنفس ال ريقة واإلجرااات ما أمكن لذل كان المتغير
المستقل المعتمد هت " البرنامج التدريبي المقترح" إلمكاتية تب

بسمتلة أما المتغير التابل يمت " زيادة

الرصيد اللغوي" الذي ستف تالحظ التغيير الذي ستف يلدث المتغير المستقل يي .
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-5وسائل وأدوات البحث:

احتاجت الدراسة الحالية إلى استخدام مجموعة من الوسائل نذكرها كما يلي:
•

هبكة المالحظة (من قاداق الباحعة).

•

ق اسة اللالة.

•

المقارقة.

•

اختبا كتلمبيا لقياس النضج العققا.

•
•
•

اختبا

اي لقياس اإلق اك البصري.

مقياس هاتا حنفا العسقر المعدل من طرف ها شة البماز يا .2018-2017

مقياس خاص بالبرتامج المقترح لإلق اك البصري (من قاداق الباحعة).

•

البرتامج التد يبا والتسا ل المستخدمة يا ى بيت هذا البرتامج (من قاداق الباحعة).

•

أساليا المعالجة اإلحصا ية.

-1-5شبكة المالحظة:

حسا ز واىا يا (" :)2002ىعتبر المالحظة قحدى أقوات جمل البياتاتي وىستخدل يا البلتث الميداتية

لجمـل البياتات التـا ال يمكـن اللصـتل اقيما قال اـن طريت الد اسـة النظرية أو المكتبيةي كمـا ىسـتخدل يـا
البياتات التـا ال يمكـن جمعما ان طريت االسـتما ذ أو المقارقـة أو التثـا ت والسـجالت اإلقا ذ أو اإلحصااات
الرسمية والتقا ير والتجرياي و يمكـن لقباحـ

أن يبـتب المالحظـة وىسجيل مـا يالحظ ان المبلتث ستاا

كان كالما أو سقتكا" (.ز واىاي 2002ي ص  )153حي

ىت قا بعض الد اسات من الباح

المالحظات المتعققة بظاهرذ معينة .هذه المالحظات ىكتن مقننة تمن هبكة مالحظة .حي
هبكة مالحظة يفر

اقر الباح

أن يسجل

قن استعمال

ىلديد العناصر التاجا مالحظتما بصت ذ واتلة ومتتتايةي يما

ىكتن ابا ذ ان و ة يسجل ييما الظتاهر المالحظة وأزمنة ظمت ها.

ىجد اإلها ذ هنـا أتنا منا ربناا هبكة مالحظة أولية من أجل صد جميل المشكالت المتعققة بمتغير

الد اسة التابل المتمعل يا الرصيد القغتي الكتارا لقتالميذ المعا ين سمعيا المتمد سين يا المد سة الخاصة

من أجل رناا البرتامج التد يبا لإلق اك البصري.
-1-5خطوات تصميم شبكة المالحظة:

-بعد االطالع اقر الكتا والد اسات السابقة باإلتاية قلر ما ىب الت ر قلي يا اإلطا النظري وكذل

است الع أ اا األخصا ييني واألساىذذ المختصين من ذوي الخبرذي امي الباحعة بإاداق ه ـ ــبكة مالحظة

أولية مفتتحةي أين ىكتن الظتاهر المالحظة غير ملدقذ والباح يسجل متر هاا من مفهرات ىسااده اقر
التعرف اقر مشاكل المعا ين سمعيا المتعققة بالرصيد القغتي الكتارا و صد ادق ىك ار ها يا كل مستتى
ق اسا.

 منا رتصميب الجدول الئمنا لقمالحظة قاخل األ سال وىلديد ادق اللصص حسا جدول التت يي لقمتاقالتالية (لغة اربيةي ىربية قسالمية وىربية مدتية) وذل من أجل صد اللصيقة القغتية لديمب.
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-حيث قسمنا شبكة المالحظة الى مرحلتين:

المرحلة الولى :يتب صد المالحظات المتعققة بالرصيد القغتي الكتارا لدى المعا ين سمعيا.

المرحلة الثانية :يتب صد ادق التك ار ات لقمالحظات التا ىب ىدوينما مسبقا من طرف الباحعة( .أتظر
المقلت ب )04

 منا بمالحظة التالميذ المعا ين سمعيا يا آخر غرية الصفي واستغر و ي المالحظة يا كل ماقذ ولكلسب ( )45ق يقة.

-2-5دراسة الحالة:

حسا يكري ل يف متتلا (" )2016ىعتبر ق اسة اللالة من األقوات الر يسية التا ىعين األخصا ا النفسا
اقر ىشخيص ويمب حالة الفرق واال ت بالبيئة .والمقصتق رما جمل المعقتمات المفصقة والشامقة ان الفرق

المراق ق است يا اللاتر أو الماتا .وىعد ق اسة اللالة ىا يخ هامل ان الفرق المعنا بالد اسة وىا يخ

اللالة ما ها قال جئا من ق اسة اللالة"( .يكريي 2016ي ص  )23ىب استخدال ال ريقة من طرينا من
أجل ىتتي ىا يخ مجمتاة الد اسة وإرراز خصا صمب بل وبعد ى بيت البرتامجي حي

ستف يتب ار

هذا التغيير بالتفصيل يا الفصل المتالا ومن أهب المفهرات التا ا ىكئتا اقيما المالم العامة لقتقميذ

المعا سمعيا قلر جاتا ىقييم بل وبعد ى بيت البرتامج.
-3-5المقابلة:
حي

يعريما طقعي قرراهيب ل فا يا ( )1995اقـر أتمـا" :ىفااـل لفضـا يتب اـن طريت مت ـف متاجمـة

يلاول يي الشـخص القــا ب بالمقارقــة أن يستشير معقتمــات وأقاا أو معتقــدات هــخص آخــر أو أهــخاص

آخرين لقلصتل اقر بعض البياتات المتتتاية"( .طقعيي 1995ي ص ص  )86-85وتظـ ار ألهمية
هـذه األقاذ يـا جمـل اللقـا ت والمعقتمـات يقـد ىـب االستعاتة رمـا من طرينا أثنـاا الد اسة وكاتـي هنـاك

مقـارالت ىـب مـن خاللمـا التلاو مل مديرذ مد سة األطفال المعا ين سمعيا قلر جاتا يستا مصقلتا

البيداغتجيا واإلقا ذ والتسا ل من أجل هرح طبيعة الد اسة وىمكيننا من المتازتة رين امقنا كأخصا ية تفساتية
اياقية وبين كتتنا باحعة ىد س ظاهرذ معينةي قلر جاتا اللصتل اقر ااة لقعمل الجمااا والتصتل

قلر أكبر ادق من األقوات التا تراها مممة لقبرتامج المقترح يا المرحقة األولري كما أتنا يا المرحقة
العاتية منا بمجمتاة من المقارالت مل األخصا يين العامقين يا المفسسة قلر جاتا المعقمين واألساىذذ

المختصين وذل لتسقيط الضـتا اقـر آ اا هـفالا والتعرف و صد أهب اال تراحات التا يمكنما قثراا البرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري.

-4-5إختبار كولمبيا للنضج العقلي:

هت اختبا يرقي يمدف لتقييب القد ات العققية ل طفال يا سقسقة من االختبا ات المتجاتسة .هذا االختبا

ال يت قا قجابات لفظية وال يت قا قال تشاط حركا بسيط .ولمذا يمكن استخدام يا الفلص النفسا

ل طفال المصارين بالشقل الدماغا IMCي ويمكن استخدام مل جميل األطفال العاقيين والمختقين اققيا
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المعا ين جسدياي الصب و الذين يعاتتن من األيازيا .حي ي بت هذا االختبا ل طفال من امر( )3سنتات
قلر ( )11سنة.

وتل هذا االختبا

يا جامعة كتلتمبيا رين سنة ( )1947-1959من طرف ررمجستر

( )Burgemeisterولتسيل رقتل هتلند وأ يينت لت ج ريئي ( Bessie Lorge Irving et Lucille
العققا الغير القفظا لـ :كتل ماك و لترمان

 )Blum Hollanderوهت مستتحر من االختبا

(.)Terman Mc Call et Lorge
-1-4-5تقديم االختبار:

يتكتن هذا االختبا من ( )100و ة كرىتتية من الت

المقتى ذات اللجب  15*48سب .رما ستمات

بألتان مختقفة وبالقتن األستق (يا البداية ثالثة ستمات ثب أ بعة ثب خمسة يا كل ب ا ة) ىمعل أهكال
هندسيةي أهخاص حيتاتات أو خضر وأهياا من اللياذ اليتمية .وها ستمات يمكن ألي طفل أن يتعرف

اقيما بسمتلة.

-2-4-5طبيعة الوظيفة العقلية لهذا االختبار:

يت قا هذا االختبا القد ذ اقر التمييئ (التفكير التصنيفا) .ويرىكئ اقر ىعرف المفلتص اقر الرسب

الذي ال يتتايت مل الرستمات األخرى أي اكتشاف أسس ىنظيب الرستمات يا كل ب ا ة والتا ىسم بإبعاق

سب واحد من رين مجمتع الرستمات المتجتقذ يا الب ا ة .يا الب ا ات األولر يرىكئ التمييئ اقر أسس

اختالف الشكل والقتن واللجبي بعد ذل ىصب المممة أكعر ىعقيدا والم قتب هت اكتشاف أسس التجميل
(التشاب ي االستخدال واالتتماا لعا قة واحدذ).....
-3-4-5تطبيق االختبار:

ي بت االختبا رنفس طريقة ى بيت االختبا ات النفسيةي بشكل يرقي رين الفاحص وال فل المفلتص يا

ااة هاق ة بإتا ذ جيدذ ومفثعة بشكل بسيطي والعمل يكتن اقر طاولة يا غة ألن أغقبية األطفال سريعا

التشتي .ال فل يجقس مقارال لقفاحص بشكل مري خاصة لدى ىقديب الب ا ات التاحدذ ىقت األخرى يت
ال اولة بلي

ال يرى ال فل قال ب ا ة واحدذ يا كل مرذي وي قا من المفلتص أن يشير بأصبع قلر

الشكل الذي ال يتتايت مل با ا األهكال يا الب ا ة .ىنقل قجابات المفلتص اقر و ة اإلجابةي قذا كاتي
اإلجابة صليلة تضل ( )xأمال ب الب ا ة وإذا كاتي خاطئة تضل ب قجابة المفلتص لد استما الحقا

يتب ىت يف االختبا قذا أا ر المفلتص ( )12قجابة خاطئة يا مجمتع ( )16ب ا ة مقدمةي وىتمعل تق ة

االختبا الكقية يا مجمتع اإلجابات الصليلة لق فل( .أتظر لقمقلت ب )01
-4-4-5نتائج تطبيق االختبار على مجموعة الدراسة:

جدول رقم ( )05يمثل نتائج مجموعة الدراسة على اختبار النضج العقلي كولمبيا
معامل الذكاء

الرقم المعاقين سمعيا
1

عبد الرحيم

80

2

أيوب

82
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3

مريم

80

4

يعقوب

80

5

كنوز

81

6

أميمة

80

7

شريف

83

8

إياد

84

9

هبة

80

 10نهاد

86

الشكل رقم ( :)21يبين نتائج مجموعة الدراسة على اختبار النضج العقلي كولمبيا

معامل الذكاء
86
84

80

شريف

83
81

معامل الذكاء

82
86

88

84

82

80

هبة

80

كنوز

80
80

مريم

80

عبد الرحيم

78

76

من خالل الجدول ب ( )05والشكل البياتا ب ( )21يتض لنا أن النتا ج المتلصل اقيما يا اختبا

كتلمبيا لقنضج العققا ىدل اقر ق جة ذكاا ااقية لدى مجمتاة الد اسةي مما يفكد اقر ىكايف اينة الد اسة.

-5-5إختبار راي :figure de ray

أُخترع هذا االختبا اال ()1942ي وهت ابا ذ ان صت ذ معقدذ هندسية ليس لما معنر أو يي تتع من
التصت ي وهذا الفلص بعض لمرتر كان امقمب الذهنا د ات رب من جراا حاقث أو صدمات قماغيةي
ثب ال العالب أستىي

( )P.A . Osteriethرتقنين االختبا الذي يلتتي اقر مرحقتين :

-الولى :تقل تمتذج امل.

الثانية :قااقذ النمتذج من الذاكرذ بعد مدذ زمنية (.)03ولهذه الصورة عدة ميزات – )1 :ليس لما معنر ملدق.

 – )2التلقيت الشكقا سمل.

 – )3البنية العامة معقدذ وىت قا امل قق اكا ىلقيقا وىنظيما.
وال ريقة التا يستعمقما المفلتص لنقل الصت ذ ىمكننا للد ما من معرية تشاط اإلق اكا أما الشكل الذي

ىتلصل اقي بعد سلا النمتذج ييع ينا معقتمات ان امتداق وق ة الذاكرذ البصرية و د يستعمل االختبا
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لقفلتص النفسيةي خاصة اند الذين يعاتتن صعتبات يا الذاكرذ أو صعتبات يا ذكر األهياا أو قتتاج
هاا معين .وهناك تتاين من الصت :
➢ الصورة  :Figure Aىستعمل مل أهخاص من سن ( )08أاتال حتر سن الرهد( .والباحعة استعمقي
هذه الصت ذ).

➢ الصورة  :Figure Bىستعمل مل أطفال من ( 04قلر  )08أاتال.

-1-5-5المعطيات القياسية لهذا االختبار :Technique d’examen figre A
تقدل الصت ذ لق فل بشكل أيقاي بلي

مخ

يكتن المعين يا الجمة اليمنري تقدل لق فل و ة ريضاا غير

ة و قب صاصي ( 05أو  )06أ الل ىقتين.

-الــتعـلـيـمـــة" :هذه الصت ذ ستف ىعيد سمما اقر الت ةي ليس من الضرو ي أن يكتن سم م ابقا

لقنمتذجي ولكن اقي قن ىنتب لكيال ىنسر بعض األجئااي اردأ رمذا الققب " يقدل ل قب التقتين األول" بعد
مدذ زمنية من سم تقدل ل لتتا آخر وت قا من متاصقة الرسب وهكذا حتر تماية الرسب .تالحظ اند أغقا

األهخاص العاقيين أن أول هاا يقفي اتتباهمبي هت الميكل المركئي أي المست يل ثب يكمل سب األجئاا
المقتصقة ب ستاا الداخقية أو الخا جية.

أما بالنسبة لقمتخقفين اققيا أو اند األطفال الصغا تالحظ أتمب يبدؤون جئاا بجئاي مما يع ا هكل غير

منست أو مشته.

*مــالحـظـــــات :قذا ردأ ال فل ررسب المست يل واأل ا بالققب ما يمكن ىرك يكمل رنفس القتني وتلاول

قا ااه قما آخري يا الت ي الذي ينتقل قلر سب البنيات الداخقية والخا جية لقميكل ولكن قذا ردأ ال فل

ررسب جئا من الصت ذ ينغير الققب اندما ينتقل لجئا آخر .اندما ينتما ال فل من سب الصت ذ يمكن أن

تسأل ( :التحقيق)

➢ كيف يمكن أن تبدأ الرسب حتر تتلصل اقر كل جئا يا مكات الصلي ؟

غالبا ما يكتن الرق اقر هذا السفال اند هفالا الذين ينتبمتن قلر أهمية المست يلي واأل ا المتجتقذ يي .
-2-5-5إعادة الرسم من الذاكرة :Reproduction mémoire

بعد احة ال ىتجاوز ( )03ق ا ت تنتقل لقمرحقة العاتية من االختبا ي وهت قااقذ الرسب اقر و ة ثاتية ولكن
من الذاكرذ .قذ كنا مستعجقين يمكن أن ت قا من قااقذ الصت ذ بققب واحد يقطي ولكن امقية استبدال األ الل
متجتقذ حتر يا قااقذ الرسب من الذاكرذ .وال يتجد ىلديد لمدذ الرسب رل اندما ينتما ال فل يصرح رذل .

-3-5-5تصحيح أوراق االختبار :correction et étalonnage de copie
هناك  03معايير لقتنقيطي ستاا من يا المرحقة  01أو  02من االختبا :

 - )1ال ريقة التا يتبعما المفلتص يا الرسب والتا ىعكس النضج العققاي حي
المفلتص يا الرسب واتتقال من انصر آلخري بكل ق ة.

 - )2المدذ المستغر ة.

 - )3مجمتع النقاط المتلصل اقيما من خالل ىنقيط كل جئا.
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من خالل التجا ب التا ال رما أستري

( )P.A . Osteriethاقر من ( )295يرقاي ىمكن من ىلديد

( )06أتماط من الرستمات مالحظة يئة  04أاتال ي رين سن الرابعة

حتر الرابعة و  11همر).

➢ النمط السادس :المفلتص يبسط الصت ذ قلر هكل اا قا معروفي هذا النمط يتراوح رين سن
04

 05أاتال ولكن ىكتن صت ذ تاق ذ وىختفا بعد سن ( )06أاتال.

➢ النمط الخامس :الخ تط ىكتن تتاا ما غامضةي وىظمر بعض األجئاا ب ريقة واتلةي يظمر
هذا النتع يا سن الرابعة حي

يكتن مسي ري ثب يبدأ يا االتخفا

حتر العامنة.

➢ النمط الرابع :التصا العناصر ربعض قون ىخ يط اال لققاادذي ولكن الشكل العال الناىج يكتن
منسجب وتتاا ما جيدي هذا النمط يبرز رين 05

مستتى يكري تعيف.

 10أاتالي وهذا النتع اند الراهد يدل اقر

➢ النمط الثالث :ىخ يط لقشكل العال وىضاف قلي كل األجئااي ال يظمر يا سن معين قذ يالحظ
هذا النتع يا كل األاما ي ما ادا سن ( )10أاتال أين يكعر ظمت ه (.)35٪

➢ النمط الثاني :بعض األجئاا ىضاف لققاادذي ال يتجد يي (معل النمط  )03سن مسي ر يظمر يا
سن الرابعة وينقص ظمت ه ىد يجيا يا سن  12اال

( )42٪وينقص حتر سن الرهد.

➢ النمط الول :سب المست يل كقاادذ لقرسبي ويميئ هذا الرسب اند الراهد ( )56٪تالحظ أن النمط I
والنمط  IIيختقفان يا تق ة واحدذي حي

المست يلي أما النمط  Iييبدأ بالمست يل .

يبدأ النمط  IIررسب جئا مقتصت بالمست يل ثب يرسب

هذه األتماط الستة يمكن أن تجمعما يا ( )03مراحل حسا ظمت ها يا ىقنين العالب أسي ( O. P.
:)OSTE
❖ المرحلة الولى :تجد ييما النتع الخامس الذي يكتن مسي ر يا سن الرابعةي وممكن أن تجد تتاا
ثاتتيا وهت النتع الرابل.

❖ المرحلة الثانية :تجد النتع الرابل مسي ر من سن الخامسة قلر غاية سن ( )12اال ويمكن أن
تجد النتع العال

كنتع ثاتتيي ما رين 05

والعاتاي ما رين  07أاتال قلر

 07أاتالي وكذل يمكن ان تجد النتع األول

غاية ( 12 – 11اال).

❖ المرحلة الثالثة :تجد ييما النتع األول والعاتا الذي يكتن مسي ر ما رين 11
سن الرهدي يمكن أن تجد النتع الرابل كنتع ثاتتي.

-4-5-5تقييم نتائج إنتاج الصورة من الذاكرة ،تتقيد بنفس المعايير:

المدذي تتع اإلتتاجي التد يت ي ثراا اإلتتاج وسراة العملي حسا الجدول المتالا:
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جدول رقم ( )06يمثل تقييم إنتاج الصور من الذاكرة الختبار راي
السن
 04أعوام
 6 /5أعوام

10 /07أعوام
 12 /11عام
13

الرشد

النسبة المئوية
10

25

50

75

100

VII

VI

III V

II

II

VI

V

III

IV

II

V

III

IV

II

I

V. III

IV

II

I

I

III. IV

I

II

I

I

بمقا تة النماذج مل الصت ذ المنقتلة والمنتجة من الذاكرذي تستنتج أت من سن ( )06أاتال تصف األيراق

ىقريبا يبقتن اقر تفس السيا ي لقتمعيل بلي يبقر اقر حال مل بعض التغييرات التا ى أر اقي ي مل ىقدل

السني واند الراهد ىمعل ( )73٪من اللاالت حي
قذا يلتفظ ب أثناا قتتاج الصت ذ من الذاكرذ.

تجد اند الراهد تماذج النقل األكعر ى ت اي وهذا النتع

تالحظ اند األطفال خصتصا حتر سن السابعة :تكتص لنتع النقل يا الصت ذ المنقتلة من الذاكرذ هفالا

األطفال يا سممب لقشكل يتلر ون من النمتذج المقدل لمب .ويتقيدون رتذكرهب التحيدي يميقتن غالبا قلر
تلمب أو الرجتع قلر الرسب الالمعقتل لقشكل.

من ال بيعا أن يسم لنا هذا التنقيط األخير باستعمال رتلديد د ات الفرق من حي

التذكر بلي

ىقيب

مدذ العملي ال يع ينا أردا أهمية امقية أو مقمتسةي وهذا من خالل " قتتاج الصت ذ ان طريت التذكر "

يمناك من األيراق من يمتمتن بالتد يت ييبذلتن جمدهب يا الرسبي وهناك من هب اقر العكسي ييلكمتن أن
"ىذكرهب " د أرذل.

يكفا أن تشير أت من 0 4
اند الراهد.

 15اال متتسط التتزيل يت ت من ( 06قلر  )03لكن يصب ()04

– تقييم الشكل المنقول ):(la copie

• سياق نقل منخفض بوضوح :ىقييب من وجمة تظر يكري أو اققا.

• مدة النقل عامة طويلة :ممكن أن الفرق ال يلسن التخ يط تتاا ماي قق اك بصري غامضي همتلية
خقطي صعتبة التلقيل البصري الفضا ا اند الصغا سنا هذه الصعتبات ىعتبر ااقية ويجا أخذ
بعين االاتبا المليط العقايا لق فلي ىد يب المد سا والقيمة التا ىع يما المد سة والعا قة لقرسب

اللر.

مدة نقل قصيرة (غير عادية) :ادل د ذ اقر التلقيل ها األكعر احتماال من اللالة األولري بلي

المدذ

أكعر صراي ىتمعل يا تقل انصر واحد وسمل الشكلي أو أن يكتفا الفرق بخربشة سريعة .مل أن سيا

الرسب يكتن منخفض رتتتح (بالنسبة لعمر الفرق).
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-الصورة المنقولة مدققة وثرية:

▪ مدة النقل طويلة وأحيانا أكثر :الشخص يتميئ بالد ة والتركيئ صعتبة ىلقيل سريل واقالتا لقبنيات
الفضا ية.

▪ مدة نقل عامة قصيرة :التخ يط يكتن اامة افتي وسمل ومقتئل :أهخاص متهتبين لقرسبي أحياتا
ينققتن الشكل بأ ل اقالتية ولكن يرسمتن رعقة بالنفسي لديمب طريقة خاصة يا ىلقيل التا ل المر ا

قتتاجمب لقصت ذ اامة جيد اندما ت قا منمب الرسب من الذاكرذ.

▪ سياق نقل مرتفع بوضوح :النقل أ ل ق ةي هناك تسيان مدذ الرسب غالبا طتيقةي الفرق يتميئ بالد ة
والتركيئ ويتميئ بالبناا العقالتا لقمع يات البصرية الفضا ية.

-5-5-5التصحيح والتقييم:

تصل اإلتتاجين (النقلي الذاكرذ) بشكل منفصل باىباع المعايير التالية:

- )1العنصر موجود  )1(..........................................تق ة لكل انصر حي

أن

العناصر ها :قا رذي مربلي معق ي مست يلي تق تان يا الدا رذي صقياي تس يا المست يلي خ تط

امتقية قاخل القتس (وجتق  02أو أكعر) لقق ر يا المربلي تق ة يا المربلي االمة ىساوي

 .......................................................المجمتع  11تق ة.

*مالحظة :تع ا ½ تق ة يا حالة كتن العنصر يمكن التعرف اقي يقط.
تع ا ½ تق ة يا حالة كتن الصقيا مرستل كمساحة.

تع ا ½ تق ة يا حالة كتن النق تان مرستمة كدا رىين.
 )2كبر متقارب للمساحات الربع الرئيسية:
 -ىساوي رين حجب الدا رذ والمعق

 -ىساوي رين الدا رذي المربل والمعق

 01..........................................تق ة
 01.......................................تق ة

 ىساوي رين ا ىفاع المربل والمست يل  01.....................................تق ة -ىساوي رين األهكال المندسية األ بعة  01....................................تق ة

يتعقت األمر هنا رتساوي ىقريبا ( 04مقب) كفر مقبتلي تلا ½ تق ة يا حال كتن المعق

هكل تا صي ولكن وجتق ىناست وىقا ب رين حجب العناصر المتجتقذ المجمتع  04تقاط
 )3عالقة صحيحة بين المساحات الربعة الرئيسية:
 ىقاطل المعق -ىقاطل المعق

والدا رذي أو بما يمعقماي التقاطل وات  02......................تقاط

والمست يل أو ما يمعقمما بشكل وات  02.....................تقاط

 ىقاطل الدا رذ والمست يل أو ما يمعقمما بشكل وات  02......................تقاط -ىقاطل المربل والمست يل أو ما يمعقمما بشكل وات  02.....................تقاط

يا حالة ىجاوز األهكال أو ىقاطعما المبالغ يي ي تع ا  01تق ة واحدذ المجمتع  08تقاط.
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 )4موضع العناصر الثانوية:

 -لقنق تين المتجتقذ يا الدا رذي قذا كان مكاتما صليلا قلر اليمين  01..............تق ة

(ولكن قذا كاىبا واحدذ ىلي األخرى أو بعيدىان ان بعض ات
تق ة).

 -الصقيا متتتع اقر يسا المعق

ىجاوزهما جنبا لجناي قذا تع ا ½

 01....................................تق ة

 لققتس متتتع يا وسط اادذ المست يل  01..............................تق ة(قذا لب يكن يا التسط تع ا ½ تق ة)

 قذا كان ادق األامدذ قاخل القتس هت صلي أي  01................. 04تق ة لعالمة = متتتاة يا المربل الصغير الناىج ان ىقاطل  01..............تق ةالمست يل والمربل

(قذا كان العالمة = ىق ل جاتبا المربل الصغير تع ا ½ تق ة)

 لقق ر (مستقيب ما ل) المتتتع بشكل صلي  01.......................تق ة. -لنق ة المربل متتتاة يا الئاوية اليمنر ل سفل  01....................تق ة.

 لنفس هذه النق ة قذا كاتي كبيرذ رتتتح أكعر من تق تا الدا رذ  01.......تق ة.المجمتع 08 :تقاط

أاقر ق جة من النقاط يمكن ىلصيقما  31......................................تق ة( .اتظر المقلت
ب )02

-6-5-5نتائج مجموعة الدراسة على اختبار راي:

جدول رقم ( )07يمثل نتائج إنتاج الصور من الذاكرة الختبار راي لمجموعة الدراسة
الرقم

المعاقين سمعيا

نتائج إختبار راي

1

عبد الرحيم

32

2

أيوب

30

3

مريم

33

4

يعقوب

30

5

كنوز

33

6

أميمة

31

7

شريف

29

8

إياد

30

9

هبة

32

10

نهاد

34
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الشكل رقم ( :)22يبين نتائج إنتاج الصور من الذاكرة الختبار راي لمجموعة الدراسة

نتائج إختبار راي
نهاد
هبة
إياد
شريف
أميمة
كنوز
يعقوب
مريم
أيوب
عبد الرحيم

34
32
30
29
31
نتائج إختبار راي

33
30
33
30
32
35

34

33

31

32

30

29

28

27

26

من خالل الجدول ب ( )07والشكل البياتا ب ( )22يتض لنا أن النتا ج المتلصل اقيما ىدل اقر
ادل وجتق أي خقل يا اإلق اك البصري لدى مجمتاة الد اسةي رل يتمتعتن رد جات قق اك بصري جيدي

مما يفكد اقر ىكايف اينة الد اسة.

-6-5مقياس هاني حنفي العسلى لتشخيص صعوبات اللغة العربية المعدل من طرف الباحثة عائشة
بهاز (:)2017-2018

يمدف هذا المقياس الر ىشخيص صعتبات ىعقب المما ات االساسية يا القغة العربية (المما ات األساسية

لققرااذ – المما ات األساسية لقكتابة (

ىب االستعاتة رمذا المقياس لتشخيص مستتى مما ذ الكتابة لدى ال فال المعا ين سمعيا. -ال صاحا المقياس رتجميل جميل المما ات األساسية لققرااذ والكتابة لقصفتف االرتدا ية من األول

حتر الخامس التا اقر ال الا أن يتقنما ىماما من مصاق متعدقذ ستاا كاتي مقاييس أو اختبا ات

ىشخيصية يا القغة العربية أو صعتبات التعقب وقياىر ىسجيل المما ات األساسية يا القغة العربية والخ ط
العالجية وااد هذا المقياس رناا اقر ذل .

ومقياس ىشخيص صعتبة القرااذ والكتابة لقمرحقة االرتدا ية لمصمم هاتا العسقا وينقسب قلر سمين:

القسم الول :اختبا ىشخيص مستتى مما ذ القرااذ لقمرحقة االرتدا ية وينقسب ردو ه قلر خمسة أ سال كل

جئا يمعل يصل ق اسا من الصف األول ارتدا ا قلر الصف الخامس ارتدا ا .ويتكتن الجئا الخاص

الصف األول من ) (25رندي أما جئا الفصل العاتا ييلتتي اقر ()23ي يا حين جئا الفصل العال

يضب ) (15أما الفصقين الرابل والخامس يقمما تفس البنتق وادقهاي ويمدف هذا االختبا قلر التعرف اقر

مدى قىقان أو ادل قىقان التقميذ لقمما ات األساسية يا القرااذ لقمرحقة االرتدا ية حسا الفصل الذي ينتما

قلي .

القسم الثاني :اختبا ىشخيص مستتى مما ذ الكتابة لقمرحقة االرتدا يةي وينقسب قلر خمسة أ سال كل جئا
يمعل يصل ق اسا من المرحقة االرتدا يةي ويلتتي الجئا الخاص بالصف األول من ) (10رند أما جئا
101

اجراءات الدراسة الميدانية

الفصل الرابع

الفصل العاتا ييلتتي اقر) (10ي يا حين جئا الفصل العال

ييضب )(19ي أما الفصل الرابل يعدق رنتقه

هت) (25ي والفصل الخامس يعدق رنتقه هت ) (15ويمدف االختبا قلر التعرف اقر مدى قىقان أو ادل

قىقان التقميذ لقمما ات األساسية يا الكتابة لقمرحقة االرتدا ية.

د امي الباحعة اا شة البماز يا ق اسة لما بعنتان ىشخيص مستتى القرااذ والكتابة اند ال فل األصب

سنة ( )2017-2018بإاداق الجاتا الت بيقا لكل يقرذ من يقرات االختبا من خالل االطالع اقر الكتا

المد سية لكل يصل ق اساي كما ىب ىكييف اقر يئة المعا ين سمعيا من خالل حذف بعض البنتق التا ال
ىالال التقميذ األصب و د اى ي و د ىب ار

البنتق اقر أساىذذ مد سة األطفال المعت ين سمعيا لقلكب اقر

مدى اىفا األهداف المس رذ تمن المنمج الد اسا وكيفية ىقديم لق فل األصب.
-1-6-5تعليمات االختبار:

يقتل الفاحص رتصلي االختبا ان طريت وتل قحدى االستجابات التالية (يست يل-أحياتا–ال يست يل)

أمال كل يقرذ من يقرات االختبا طبقا إلجابة التقميذ.
-2-5-5فقرات االختبار :الصف الول:
❖ يمس الققب بصت ذ صليلة.

❖ ينسخ اللرف ويت اىجاه الصلي .

❖ يكتا اللرف من األاقر قلر األسفل.
❖ كتابة اللروف المجا ية كامقة.

❖ كتابة اللروف بأوتااما المختقفة من الكقمة.

❖ التمييئ كتابة رين اللروف المتقا بة يا الصتت.
❖ التمييئ كتابة رين اللروف المتقا بة يا الشكل.
❖ كتابة التنتين كتابة سقيمة بأهكالما العالث.

❖ التمييئ كتابة رين المد باأللف والمد بالياا والمد بالتاو.
❖ تسخ الكقمات والجمل بصت ذ متقنة.

❖ يتد ب اقر مما ذ التلقيل والتركيا.
-3-6-5فقرات االختبار :الصف الثاني:
❖ يتعرف طريقة الكتابة الصليلة.

❖ الكتابة الصليلة لقلروف مل حروف المد العالث.
❖ الكتابة الصليلة لقلروف مل حركات المد العالث.
❖ الكتابة الصليلة لكقمات رما حركات المد القصير.
❖ الكتابة الصليلة لكقمات رما حروف المد ال تيل.

❖ الكتابة الصليلة لكقمات رما أتتاع التنتين العالث.

❖ كتابة كقمات رما حركة مد صير مل حرف مد طتيل.
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❖ كتابة التاا المفتتحة والتاا المربتطة يا أواخر الكقمة كتابة سقيمة.
❖ التمييئ يا الرسب رين الكقمات المبدواذ بأل الشمسية أو القمرية.
❖ كتابة كقمات أو جمل بعد النظر قليما ثب حجبما.
-4-6-5فقرات االختبار :الصف الثالث:

❖ كتابة كقمات رما حركات المد القصير العالث.
❖ كتابة كقمات رما حروف المد ال تيل العالث.

❖ كتابة كقمة رما حركة مد صير وحرف مد طتيل.
❖ كتابة كقمات مشدقذ.

❖ قىقان سب اللروف والكقمات وملاكاذ المكتتب رد ة.
❖ كتابة كقمات رما أل القمرية وأل الشمسية.

❖ كتابة كقمات ىلتتي اقر أهكال التنتين العالث.

❖ كتابة كقمات رما التاا المفتتحة والتاا المربتطة والماا.
❖ كتابة أسماا اإلها ذ واألسماا المتصتلة.
❖ كتابة

عة مكتتة من ادذ كقمات بعد النظر قليما ثب حجبما.

❖ سب اللروف والكقمات سما صليلا مل مراااذ ما يكتن منما يت الس ر وما ينئل ان ي ومراااذ
المسايات الالزمة رين الكقمات.

❖ كتابة كقمات وجمل مقر ذ بمنمج القغة العربية بالصف العال .
❖ كتابة كقمات رما مق ل ساكن.
❖ كتابة جميل حروف الجر.

❖ يتد ب اقر الكتابة التا يقر ما أو يسمعما ويت زمن مناسا مل مراااذ االمات التر يب
❖ اإلجابة الصليلة كتاريا ان األسئقة المع اذ.

❖ كتابة جمل مكتمقة المعنر حتل متتتاات من ريئت ي أو متا ف هاهدها.
❖ يكتا األتماط القغتية كتابة صليلة.

❖ يعبر كتابة ان مشااره وحاجاى مستعينا باألتماط القغتية التا ىعقمما.
-4-6-5فقرات االختبار :الصف الرابع:

❖ سب األلف القينة يا األسماا واأليعال واللروف.

❖ كتابة الكقمات التا أولما الل قذا قخقي اقيما أل الشمسية.

❖ كتابة كقمات رما أل الشمسية أو القمرية اند قختل حروف الجر أو الع ف اقيما.
❖ كتابة بعض االمات التر يب المناسبة.

❖ كتابة األلف يا آخر الكقمة يا األسماا واأليعال واللروف.
❖ كتابة الممئذ المت رية بأهكالما األ بعة (اقر ألف أو واو أو ياا أو اقر س ر).
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❖ قىقان كتابة ىنتين الفت رئياقذ األلف أو ىركما يا بعض الكقمات.
❖ التفريت رين كتابة األلف المقصت ذ واأللف الممدوقذ.

❖ سب اللروف والكقمات سما صليلا مل مراااذ ما يكتن منما يت الس ر وما ينئل ان أو مراااذ
المسايات الالزمة رين الكقمات واللروف.

❖ سب الكقمات المبدواذ رـ "آل" والمسبت ة بالباا والكاف والفاا.

❖ ىتظيف األساليا القغتية والتراكيا النلتية والصريية والظتاهر اإلمال ية و تااد الخط المكتسبة يا
كتاباى ىتظيفا سقيما.

❖ كتابة تص من يقرىين يسيتين وجمل ىفصيقية بسي ة.
❖ كتابة صة صيرذ استناقا الر أ بل صت ىعر

اقي .

❖ كتابة كقمات وجمل صيرذ ىشمل المما ات السابقة.

❖ كتابة ما يمقا اقي كتابة صليلة مراايا الظتاهر اإلمال ية التا ق سما.
❖ كتابة كقمات حذيي األلف من وس ما (هللا-الرحمن-لكن-ذل -هفالا).
❖ اإلجابة الصليلة كتاريا ان أسئقة مع اذ.

❖ ىكتين جمل متراب ة باستخدال كقمات مساادذ.

❖ كتابة جمل مكتمقة المعنر حتل متتتاات من ريئت أو متا ف هاهده.
❖ كتابة اللروف المجا ية بمختقف أوتااما يا الكقمة بخط النسخ.
❖ كتابة كقمات وجمل بخط النسخ.

❖ م استما ذ ىسجيل التضمال الر جمااة مد سية.
❖ كتابة صة صيرذ استناقا الر صت ذ ىعر
❖ كتابة أغ ار

أو ب ا ة أو سالة ألغ ار

اقي .

متعدقذ.

❖ كتابة تص من يقرىين يستين وجمل ىفصيقية بسي ة.
-5-6-5فقرات االختبار :الصف الخامس:

❖ قىقان كتابة المما ات السابقة معل الالل الشمسية والتنتيني المدي قختل حروف الجر اقر الكقمة.
❖ قىقان كتابة األلف يا آخر الكقمةي والتفريت رين األلف المقصت ذ والممدوقذ.
❖ قىقان كتابة الممئذ مت رية.

❖ كتابة بعض االمات التر يب.

❖ كتابة الممئذ المتتس ة بأهكالما األ بعة (اقر ألف أو واو أو ياا أو اقر الس ر).

❖ سب حروف وكقمات سما صليلا مل مراااذ ما يكتن منما يت الس ر وما ينئل ان أو مراااذ
المسايات الالزمة رين الكقمات واللروف.

❖ التعبير كتاريا ان مشاهداى وات باااى وآ ا وحاجاى وميتل بأسقتب وات ي والجمل المتراب ة
صليلة البنااي وأيكا متسقسقة.
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❖ كتابة حكايات وا عية صيرذ بأسقتب وات ي أو قااقذ ص حكاية راها أو سمعما.
❖ كتابة ىقرير مصغر ان حقة أو زيا ذ أو تشاط مد سا.

❖ كتابة ابا ات الشكر والتماتا والرسا ل القصيرذ رقغة سقيمة.
❖ ىتظيف األساليا القغتية والتراكيا النلتية والصريية والظتاهر اإلمال ية و تااد الخط المكتسبة يا
كتاباى ىتظيفا سقيما.

❖ ىتظيف االمات التر يب :النق ةي النق تيني الفاصقةي االمات التعجاي االمات االستفمال يا
كتارت .

❖ كتابة ابا ات بخط النسخ ويقا لققتااد المد وسة.
❖ كتابة تص ب ريقة الفقرات.
❖ كتابة مقال اقما.

-6-6-5الفقرات المختارة من مقياس هاني حنفي العسلى لتشخيص صعوبات اللغة العربية المعدل من
طرف الباحثة عائشة بهاز ( )2017-2018لتطبيقها على عينة البحث:

جدول رقم ( )08يمثل الفقرات المختارة لتطبيقها على مجموعة الدراسة من مقياس صعوبات اللغة
العربية

الر ب

البند

التطبيق

1

يتعرف اقر جميل اللروف

رااذ اللروف من كروت

2

يتعرف اقر ال ريقة الصليلة لقكتابة

3

الكتابة الصليلة لقلروف مل حروف المد العالث

4

الكتابة الصليلة لكقمات رما حركات المد القصير

5

الكتابة الصليلة لكقمات رما حروف المد ال تيل

6

الكتابة الصليلة لكقمات رما أتتاع التنتين العالث

7

كتابة كقمات رما حركة مد صير مل حرف مد طتيل

8
9

ت قا من كتابة أي هاا وتالحظ طريقة مسك لقققب وكتبن
اقر الس ر
ت قا من كتابة كل االحرف مل المد
َي ِم َب – َكتَ َا – َ َس َب – ُم َعِقب ُ -ك ْرِسا
ُق ُختل – واسل – يسير
يج – َجِيدا – َها ِع
َ
ت ِج ٌ
ِ
ِ
يص
َاا َقة – ُي ار ُا – َ م ٌ

كتابة التاا المفتتحة والتاا المربتطة يا اواخر

سنة – سنتات-واليت

الكقمة كتابة سقيمة

التمييئ يا الرسب رين الكقمات المبدواذ بأل

السااة – اليتل – السنة – الت ق -

الشمسية أو القمرية

اختيا جمقة اشتا يا من النص والنظر اليما مدذ 5

كتابة كقمات او جمل بعد النظر اليما ثب

ق ا ت سب كتارتما من الذاكرذ

10

حجبما

11

كتابة كقمات رما حروف المد ال تيل العالث
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كتابة كقمة رما حركة مد صير وحرف مد
12
13

اىقان سب اللروف والكقمات وملاكاذ

ُم َياه – خروف – بخيل
تقل الفقرذ ثب ملاكاىما :استيقظي األل باكراي واادت

طتيل
المكتتب رد ة

الف ت ي وأيقضي كل أيراق العا قة

سب اللروف والكقمات سما صليلا مل

مراااذ ما يكتن منما يت الس ر وما ينئل

14

ان ي ومراااذ المسايات الالزمة رين الكقمات

15

كتابة جميل حروف الجر

تقل يقرذ من النص
من – ان – ِل -قلر
ىختا الباحعة امت حصقي لقتقميذ يا تفس اليتل

 16اإلجابة الصليلة كتاريا ان االسئقة المع اذ
كتابة جمل مكتمقة المعنر حتل متتتاات
17

ي قا من  :كتابة جمل مكتمقة المعنر حتل
متتتاات من ريئت ي أو متا ف هاهدها

من ريئت ي أو متا ف هاهدها

يعبر كتابة ان مشااره وحاجاى مستعينا
18

ي قا من  :يعبر كتابة ان مشااره وحاجاى مستعينا
باألتماط القغتية التا ىعقمما

باألتماط القغتية التا ىعقمما

جقس اا ف مل اصد ا الذين يسكنتن مع يا

اللا( ).و اح يكقممب ان اال ما االص نااية(ي)
يتعجا زميق اقا وسأل (") :ىقصد القمر الذي تراه

كتابة بعض االمات التر يب المناسبة

مضيئا(؟) يرق اقي اا ف (  ):رل اال ما التا
يرسقما االتسان يا الفضاا(ي) ويمكن رتاس تما

19
20
21

ىسميل امقية االىصال().

كتابة االلف يا آخر الكقمة يا األسماا

اتتمر – أاقر – جا – سقمر – مستشفر

واأليعال واللروف

كتابة الممئذ المت رية بأهكالما األ بعة (اقر
ألف أو واو او ياا أو اقر س ر)

هاطئ -ب اا – سماا – ارن – امرأذ

ىتظيف االساليا القغتية والتراكيا النلتية
والصريية والظتاهر االمال ية و تااد الخط

22

كتابة تص من ذهن

المكتسبة يا كتاباى ىتظيفا سقيما

-7-5مقياس خاص بالبرنامج المقترح لإلدراك البصري:

هت ابا ذ ان مجمتاة الكقمات ىب قاداقهب من طرف الباحعةي رقغ ادق الكقمات العدق اإلجمالا لقكقمات

( )200كقمة مقسمة الر ملاو رقغ ادق الملاو ( )13ملت .
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-1-7-5الهدف من بناء المقياس :لكل أقاذ ياس هدف وتعي من أجق ي لذا يإن هدف المقياس الذي

أادى الباحعة هت معرية ادق الكقمات التا ىب قق اكما كتاريا من طرف أيراق مجمتاة الد اسة بعد ىقديب
البرتامج التد يبا لإلق اك البصري.
-2-7-5مصادر بناء المقياس :استخدمي الباحعة مقياس مخصص ألغ ار

الد اسة من قاداقها و امي

رتعديق ااتماقا اقر الد اسة االست الاية واألقوات التا خصصي لما .كما ىب االطالع اقر التراث

البيداغتجا لتنمية الرصيد القغتي واقر بعض الد اسات التا ىناولي المتتتع يد الد اسة بشكل اال .و د

أمكن االستفاقذ منما يا ىكتين ىصت أولا ألبعاق متتتع ق استنا ويا رناا المقياس اللالا ومن هذه
المقاييس تذكر بعضما ييما يقا:

• ق اسة الرصيد القغتي العربا والتأليف المد سا (قاداق حفيظة ىاز وىاي .)2004
• كراس التما ين القغتية (قاداق حفيظة ىاز وىاي .)2005
• كراس التما ين القغتية (قاداق زهير كلالي .)2010

• هبك ـ ـ ــة ىقيي ــب النص ــتص المكت ـ ـ ــتبةـ من قاداق مركباىما قلر ى بيق (قاداق حفيظة ىاز وىاي .)2017

• استعما التعريف ال بيعا أو العاقي ل طفال يا قاداق امتس مد سا (قاداق حفيظة ىاز وىاي
.)2018
-3-7-5إعداد المقياس في صورته الولية:

يتكتن المقياس يا صت ى األولية من ( )500كقمة متزاين اقر ( )13ملت ها كاالىا:

المحور الول :ويتضمن جسب اإلتسان يلتتي اقر ( )50كقمة.

المحور الثاني :ويتضمن األسرذ ويلتتي اقر ( )20كقمة.

المجموعة الثالث :ويتضمن المنئل ويلتتي اقر ( )50كقمة.
المحور الرابع :ويتضمن المالبس ويلتتي اقر ( )50كقمة.

المحور الخامس :ويتضمن المد سة ويلتتي اقر ( )50كقمة.

المحور السادس :ويتضمن الئمن ويلتتي اقر ( )35كقمات.
المحور السابع :ويتضمن ال بيعة ويلتتي اقر ( )50كقمة.

المحور الثامن :ويتضمن األلتان ويلتتي اقر ( )15كقمات.

المحور التاسع :ويتضمن الليتاتات ويلتتي اقر ( )50كقمة.

المحور العاشر :ويتضمن الخضر والفتاك ويلتتي اقر ( )50كقمة.

المحور الحادي عشر :ويتضمن اللقا والمجتهرات ويلتتي اقر ( )15كقمات.
المحور الثاني عشر :ويتضمن الدين ويلتتي اقر ( )15كقمات.

المحور الثالث عشر :ويتضمن التظا ف والممن ويلتتي اقر ( )50كقمات.

والجدول ب ( )09يبين أ ال الملاو التا ىب ييما ىعديل أو استبعاق أو ىغيير.
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جدول رقم ( )09يبين المحاور التي تم تعديلها وتغييرها أو استبعادها في الصورة الولية للمقياس
عدد الكلمات الحالية

عدد الكلمات المستبعدة

عدد الكلمات بعد التحكيم

المحاور
المحور الول

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور الثاني

 20كلمة

 10كلمات

 10كلمات

المحور الثالث

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور الرابع

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور الخامس

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور السادس

 35كلمة

 25كلمة

 10كلمات

المحور السابع

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور الثامن

 15كلمة

 05كلمات

 10كلمات

المحور التاسع

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور العاشر

 50كلمة

 30كلمة

 20كلمة

المحور الحادي عشر

 15كلمة

 05كلمات

 10كلمات

المحور الثاني عشر

 15كلمة

 05كلمات

 10كلمات

المحور الثالث عشر

 50كلمة

 40كلمة

 10كلمات

الشكل رقم ( :)23يبين المحاور التي تم تعديلها وتغييرها أو استبعادها في الصورة الولية للمقياس
40

50

30
30

50
50

عدد الكلمات بعد التحكيم

20
20

50

عدد الكلمات المستبعدة

35

عدد الكلمات الحالية

50
50
50

25
30
30
30

50

40

15

30

5
5

10

5

10

20
20
20
10
10

20
20

30

50
60

20
20

15
15

10
10

المحور الثلث عشر
المحور الثاني عشر
المحور الحادي عشر
المحور العاشر
المحور التاسع
المحور الثامن
المحور السابع
المحور السادس
المحور الخامس
المحور الرابع
المحور الثالث
المحور الثاني
المحور األول

20

10

0

يا تتا ما ىب حذي واستبعاقه أصب المقياس يا صت ى األولية مكتتا من ( )200كقمة والجدول ب

( )09مل الشكل البياتا ب ( )23يتتلان ملتتى البرتامج يا صت ى النما ية.
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جدول ( )10يبين محاور المقياس في صورته النهائية بعد التعديل
عدد الكلمات

المحاور
المحور الول

 20كلمة

المحور الثاني

 10كلمات

المحور الثالث

 20كلمة

المحور الرابع

 20كلمة

المحور الخامس

 20كلمة

المحور السادس

 10كلمات

المحور السابع

 20كلمة

المحور الثامن

 10كلمات

المحور التاسع

 20كلمة

المحور العاشر

 20كلمة

المحور الحادي عشر

 10كلمات

المحور الثاني عشر

 10كلمات

المحور الثالث عشر

 10كلمات

الشكل رقم ( :)24يبين محاور المقياس في صورته النهائية بعد التعديل

عدد الكلمات

المحور الثالث عشر
المحور الثاني عشر
المحور الحادي عشر
المحور العاشر
المحور التاسع
المحور الثامن
المحور السابع
المحور السادس
المحور الخامس
المحور الرابع
المحور الثالث
المحور الثاني
المحور األول

10
10
10

20
20
10
20
10

عدد الكلمات

20
20
20
10
20
25

20

10

15

5

0

-4-7-5وصف المقياس في صورته النهائية:

يتكتن المقياس من ( )13ملت كل ملت يلتي مجمتاة من الكقمات التا لما اال ة بمتتتع الملت

معال ملت العا قة يلتتي اقر ( )10كقمات (األبي األلي الخالي العب ....الخ)ي حي

يعر

اقر ال فل

صت ذ الكقمة وي قا من كتارتماي والمقياس يلتتي اقر ثالث ردا ل (أق كماي أق كما بأخ ااي لب يد كما)

ويتب قا ا مب النقاط التالية بالترىيا ( 02ي 01ي.)00

✓ أدركها :لقداللة اقر ان المعا سمعيا أق ك الصت ذ وكتبما ب ريقة صليلةي ييتلصل اقر تق تين.

✓ أدركها بأخطاء :لقداللة اقر أن المعا سمعيا أق ك الصت ذ وكتبما لكن بأخ ااي ييتلصل اقر تق ة.
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✓ لم يدركها :لقداللة اقر ان المعا سمعيا لب يد ك الصت ذ ولب يست ل كتبما ب ريقة صليلة ييتلصل
اقر صفر( .اتظر المقلت ب )06

-5-7-4الخصائص السيكومترية لداة القياس "مقياس الكلمات":
أوال :صدق المقياس:

من أجل أن يلقت المقياس هدي يا الد اسة اللالية الرد أن يتمتل رد جة االية من القياس ليقيس ما وتل
ألجق وييما يقا سنعر

كيفية حساب صد وثبات المقياس ب ريقتيني وهذا باالستعاتة ربرتامج حئمة

التلقيل اإلحصا ا( )spssاإلصدا (.)20
-1حساب الصدق:

 -1-1حساب الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية):

ألجل التأكد من صد مقياس الد اسة ىلي انتان" مقياس الكقمات"ي ىب حساب الصد التمييئي والجدول

التالا يتت ذل :

المعالجة

جدول ( )11يمثل الصدق التمييزي للمقياس

االحصائية

عدد أفراد
العينة

المتوسط

اإل نحراف

العينة العليا

8

0.62

1.76

العينة الدنيا

8

73.62

16.95

الحسابي

المعياري

قيمة(ت)

قيمة

المحسوبة

الداللة

12.113

0.000

الداللة
دالة عند
0.01

يتض من خالل الجدول ( )11أن هناك ير رين المتتسط اللسارا لق رف األاقر والذي رقغ ()0.62
والمتتسط اللسارا لق رف األقتر والذي رقغ ( )73.62ومن تستنتج بأن الفر لصال ال رف األقتر ذي

المتتسط اللسارا األكبري وهذا ما ىفكده يمة (ت) التا رقغي ( )12.113وها يمة قالة قحصا يا اند

 .0.01بمعنى أن االستبيان يتمتع بالصدق وهو يقيس ما وضع لجله

 -2-1صدق االتساق الداخلي:

ىب التلقت من ىمتل المقياس من الصد الداخقا وذل بلساب معامل اال ىباط ريرستن رين الد جة الكقية

لكل بعد من أبعاق المقياس والد جة الكقية ل ي كاتي جميعما قالة اند مستتى الداللة ( )0.01و()0.05
والجدول التالا يتت ذل :

جدول ( )12يمثل معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
البعاد

معامل االرتباط

الداللة

البعد " 1جسم اإلنسان"

**0.983

دالة عند0.01

البعد " 2السرة"

**0.968

دالة عند0.01

البعد " 3المنزل"

**0.965

دالة عند 0.01

البعد " 4المالبس"

**0.755

دالة عند0.01

البعد " 5المدرسة"

**0.956

دالة عند0.01

البعد " 6الزمن"

**0.901

دالة عند0.01
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البعد " 7الطبيعة"

**0.886

دالة عند0.01

البعد " 8اللوان"

**0.975

دالة عند0.01

البعد " 9الحيوانات"

**0.876

دالة عند0.01

البعد " 10خضر وفواكه"

**0.968

دالة عند0.01

البعد " 11الحلي والمجوهرات"

*0.510

دالةعند0.05

البعد " 12الدين"

*0.421

دالةعند0.05

البعد " 13الوظائف والمهن"

**0.874

دالة عند0.01

من خالل الجدول ( )12تالحظ أن معامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 1جسم اإلنسان" والد جة الكقية

لقمقياس ىساوي ( )0.983وهت قال قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين

البعد " 2السرة" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.968وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.01
ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 3المنزل" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.965وها قالة قحصا يا

اند مستتى الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 4المالبس" والد جة الكقية لقمقياس

ىساوي ( )0.755وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد 5

"المدرسة" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.956وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.01ي
ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 6الزمن" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.901وها قالة قحصا يا

اند مستتى الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 7الطبيعة" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي

( )0.886وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 8اللوان"

والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.975وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط

ريرستن رين البعد " 9الحيوانات" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.876وها قالة قحصا يا اند مستتى

الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 10خضر وفواكه" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي

( )0.968وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ( )0.01ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 11الحلي

والمجوه ارت" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.510وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ()0.05ي

ومعامل اال ىباط ريرستن رين والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.968وها قالة قحصا يا اند مستتى

الداللة ()0.01ي ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 12الدين" والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ()0.421
وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ( )0.05ومعامل اال ىباط ريرستن رين البعد " 13الوظائف والمهن"

والد جة الكقية لقمقياس ىساوي ( )0.874وها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة ( .)0.01مما يدل أن قيم
ارتباط البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس عالية وهي تؤكد تمتع المقياس بالقدرة على قياس ما وضع

لجله أال وهو إدراك الكلمات الموجودة في البرنامج كتابيا.
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-2حساب الثبات:

من أجل التأكد من ثبات مقياس الد اسة امي الباحعة بلساب معامل العبات ب ريقة ألفا كروتباخ وكذا

طريقة التجئ ة النصفية وهذا باالستعاتة ربرتامج حئمة التلقيل اإلحصا ا ( )spssيا قصدا ه()20
وىلصقي اقر النتا ج المتتلة يا الجدولين التاليين:

-1-2حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:

جدول ( )13يمثل معامل ألفا كرونباخ للمقياس

المقياس

عدد الكلمات

ألفا كرونباخ

الكلمات

201

0.812

يتض من الجدول ( )13أااله أن يمة ألفا كروتباخ ىساوي ( )0.812مما يعد مفه ار اقر ثبات المقياس

وقال قحصا يا.

-2-2حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

جدول ( )14يمثل معامل التجزئة النصفية للمقياس

المقياس

عدد الكلمات

التجزئة النصفية

الكلمات

201

0.701

يتض من الجدول ( )14أااله أن يمة معامل التجئ ة النصفية ىساوي ( )0.701ما يعد مفه ار اقر ثبات

المقياس وقال قحصا يا.

-8-5البرنامج التدريبي:

من أجل قاداق البرتامج متتتع البل

اللالا ل طفال المعا ين سمعياي الرد أن يتتير البرتامج اقر

الخصا ص المناسبة والتا ىتالال مل البيئة الملقيةي والذي يسااد يا ىلقيت أهداف البرتامج والغر

الذي

أاد من أجق .

-1-8-5مصادر إعداد البرنامج :استندت الباحعة يا رناا وإاداق البرتامج باالطالع اقر التراث النظري
والد اسات والبلتث السابقة التا ىناولي متتتع البل

معل ق اسة أ قن و آخرون يا ( )2004ق اسة

حستتة يا ()2005ي ق اسة الجمنا يا ( )2007قلر جاتا ق اسة ملمد مروى يا ( )2012حي

كان

هذا االطالع هت األساس يا ىلديد ينيات واستراىيجيات البرتامج وأيضا من خالل طبيعة امقما كأخصا ية
تفساتية اياقية مل هريلة المعا ين سمعياي قلر جاتا احتكاكما الدا ب مل جمقة من األخصا يين النفساتيين

األ طتيتتيين والتربتييني قون أن تنسر المربين المختصين ومعقما التعقيب المتخصصي والذين أياقوا الباحعة

كعي ار يا ىلديد اإلطا العال لقبرتامج وكيفية التعامل مل األطفال المعا ين سمعياي وكذل يا ىلديد الفنيات
واالستراىيجيات التا ىسااد يا ىلقيت أهداف البرتامج.

 -2-8-5أهمية البرنامج :ىكمن أهمية البرتامج المقترح اللالا يا كتت يركئ اقر ىد يا اإلق اك

البصري ان طريت ا تراح مجمتاة من الصت وكقماىما باستخدال التعئيئ الرمئي لئياقذ الرصيد القغتي
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الكتارا لقمعا سمعياي قلر جاتا استخدال ينيات وأساليا متنتاةي واقي يإن البرتامج بملتتاه يسمب يا

ىلسين وىنمية مما ات التعبير الكتاراي وكذل ىلسين ىفاال المعا ين سمعيا االجتمااا قون أن تنسر
الجاتا التلصيقا الذي يعتبر بالغ األهمية يا المرحقة التعقيمية االرتدا يةي وبالتالا يمذا البرتامج يشكل

تمتذجا امقيا يمكن أن يتد ب اقي األطفال المعا ين سمعيا من بل األخصا يين والمعقمين المختصيني
حي أن الممتمين رمذا الميدان من معقمين وأولياا وأخصا يين بلاجة ماسة قلر كعير من البلتث الميداتية

والبرامج الخاصة رتربية وىأهيل األطفال المعا ين سمعيا .وىنبل أهمية البرتامج أيضا من تتا ج البلتث

والد اسات السابقة التا أكدت يعالية معل هذه البرامج يا ىنمية و يل مستتى مما ات التعبير الكتارا ان

طريت ىد يا الجاتا التعتيضا لق فل المعا
وبالتالا الل

سمعيا الذي يتمعل يا هذه الد اسة باإلق اك البصريي

اقر ترو ذ قاداق وبناا المئيد من هذه البرامج.

-3-8-5أهداف البرنامج :المدف األساسا من البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري هت ىنمية
الرصيد القغتي الكتارا لقمعا ين سمعياي كما يسعر البرتامج لتلقيت مجمتاة من األهداف المساادذ اقر
ىلقيت المدف الر يسا وها:
• الهداف الرئيسية:

• ىنمية اإلق اك البصري.

• ىنمية الرصيد القغتي الكتارا لقمعا سمعيا.
• الهداف الجزئية:

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر االتتباه البصري والفمب والتركيئ.

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر مما ات اإلق اك البصري معل (التمييئي الغقت البصريي الشكل
والخقفية...الخ).

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر ىذكر الكقمات صت يا وكتاريا.

• أن يست يل ال فل المعا سمعيا بط الكقمة المكتتبة بمدلتلما المجسب (صت ذ) والعكس أيضا وىنمية
قق اك لقمفاهيب.

• زياقذ الفمب الق ار ا لق فل المعا سمعيا من خالل ىنمية صيده القغتي بااتبا الكتابة والقرااذ امقياىنا
متراب تان.

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر التعبير الكتارا واإلتتاج القغتي.
-4-8-5خصائص الفئة المستهدفة :قن الفئة المستمدية من البرتامج ها يئة المعت ين سمعيا ىتميئ
بمجمتاة من الخصا ص ها:

يمعل األيراق المعا ين سمعيا يئات غير متجاتسة يكل يرق لـ خصـا ص ىميـئه اـن غيـره ولذل يإن

اإلاا ة السمعية ال يكتن لمـا تفـس التـأثير اقـر جميـل األيـراق المعـا ين سـمعيا وذل لتجتق ادق من
األسباب منما:

• مقدا الفقـدان السـمعا.
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• العمـر انـد اإلصـابة باإلاا ـة.
• مدى االستفاقذ من القد ات السمعية المتبقية.

لـذل يـإن الباحـعة ىت ق اـدق مـن الخصـا ص المشتركة التا ىجمل رين المعا ين سمعياي حي

أت ال ه

يا أن النمت القغتي هت أكعر مظاهر النمت ىأث ار باإلاا ة السمعية .يمذه األخيرذ ىفثر سقبيا اقر جميل
جتاتا النمت القغتيي ومن ىق اآلثا السقبية اقر النمت القغتيي ادل ىققا ال فل المعا سمعيا ألي ىعئيئ

سمعا اندما يصد أي صتت من األصتاتي كما أت ال يست يل سماع كالل الكبا كا يققده وبالتالا

يمت ملرول من معرية تتا ج أو قوق أيعال اآلخرين تلت ما يصد ه من أصتات.

وىتصف لغة المعا ين سمعيا بالفقر البالغ ياسا رقغة اآلخرين ممن ال يعاتتن من هـذه اإلاا ـةي وىكتن
ذخيرىمب القغتية ملدوقذ وألفاظمب ىدو حتل المقمتسي وىتصف جمقمب بالقصـر والتعقيـد االوذ اقر بطا

كالممب واىصاي بالنبرذ غير العاقيةي يال فل السامل يـا الخامسة من امره يعرف ما يئيد ان ()2000
كقمةي أما ال فل األصب ال يعرف أكعر مـن ( )200كقمةي وبدون ىعقيب لغتي منظب لق فل األصب ال يعرف
أكعر من ( )25كقمة يقطي وبذل يأن الخصا ص القغتية ىختقف من يرق آلخري وهناك اال ة طرقية رين

النمت القغتي لقمعا سمعيا وبين ق جة اإلاا ةي يكقما زاقت ق جة اإلاا ة السمعية زاقت المشكالت القغتية
لدى المعا ين سمعياي األمر الذي يجعل من الصعا اقر التالدين يمب المعا سمعيا وما يريد قيصال من

معنر بسمتلة ويسري وبالتالا د ىستا المعامقة التالدية ل األمر الذي يفقي قلر هعت ه باالغتراب النفسا

تتيجة لعدل يمم وىعرت ألساليا والدي غير ستية.
-5-8-5أسس البرنامج:

يقتل البرتامج اقر أسس اقمية وامقية يستتابما األخصا ا حال يام بالعمقية التد يبيةي ويستعمقما جيدا

يا ى بيت البرتامج التد يبا بعد قق اكما معرييا والتد ب اقيما والتمكن من حيعياىماي وىتظيفما التتظيف
الال ت يا المما سة التد يبية وىتمعل يا:
-1-5-8-5الساس العام:

قن مجال الرااية بكل أتتااما (النفسيةي البيداغتجيةي األ طفتتية واالجتمااية) لقمعا ين سمعيا من المجاالت

التا ىستخدل أساليا االجية وىد يبية متنتاة لمفالا األطفالي ولما كان الضعف يا التعبير الكتارا لدى

ال قبة المعا ين سمعيا أحد المشكالت التا ىعيت امقية التعقيب والتعقب وى ت ها بشكل يتازي قىقاتمب لمما ات

التعبير رقغة اإلها ذي يقد بقا متتتع التعبير الكتارا لدى األيراق المعت ين سمعيا ولفترذ طتيقة متتل

قغفال وىجاهل من بل الباحعين العرب يا ميدان التربية الخاصةي بالرغب من أت من المتتتاات الليتية
والمممة ل يراق المعا ين سمعيا .ل\ل وجا اقر البرتامج التد يبا المقترح مرااات النقاط التالية:

✓ يرااا البرتامج التد يبا المتج لقتالميذ المعا ين سمعيا المقصتقين بالتد يا ثبات سقتكمب تسبيا
باإلتاية قلر استعداقهب لقجقسات المبرمجةي ومروتة البرتامج وثنا ية (الفرقي–الجمااا) باإلتاية

قلر ىقبل مجتمل الد اسة لعمقية التد يا المنظمة من بل الباحعةي ومراااذ خقفيات التنشئة والتربية التا
ىققاها المعا ين سمعيا قلر جاتا صعتباىمب األكاقيمية.
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✓ يرااا البرتامج الصفة الفرقية لقمعا سمعيا قون قغفال المكتتات الشخصية األخرىي لتمييئ الفرو َ
التا ىبين ان االتلرايات أو االختاليات الفرقية ان المتتسط العال يا أي صفة من الصفات المشتركة
رين مجتمل الد اسة "ياللالة يا تظر المبرمج ىمعل حالة خاصة متفرقذ يتعامل معما ويت سمة الفرو

والتمايئي وإذا أمكن أي " المبرمج" ىلديد السبا الذي يجعل كل هخص يختقف ان اآلخر يا

ىصرياى يإتنا تست يل التصتل قلر العتامل الكامنة و اا سقتك األيراق والتا ىعت مب ان امقية التتايت.

✓ يراار يا األسس العامة لبناا البرتامج التد يبية العمر الئمنا لمجمتاة الد اسةي حي

البرتامج الذي

يصق مل األطفال ال يصق مل المراهقيني ومراااذ الفرو رين الجنسيني واألخذ بعين االاتبا تتع

المشكقة وطبيعتماي قلر جاتا وا عية البرتامج وإمكاتية ى بيق وىعميب الفا دذ من ومراااى لإلمكاتات

المتاحة.

✓ يرااا البرتامج التد يبا تتع المشكقة وطبيعتماي يال يعمب المشكقة أو يئيفما أو يختا مشكقة غير
حقيقية أو يقلب قهكالية ال يسندها البل التجريباي يفا ررتامجنا التد يبا لإلق اك البصري القا ب اقر

الصت والكقمات باستخدال التعئيئ الرمئي ترااا زياقذ التد يا لقرصيد القغتي الكتارا لقمعا ين سمعيا
والتا ىعتبر المشكقة األساسية وسبا رناا البرتامج.

✓ وا عية البرتامج وإمكاتية ى بيق وىعميب الفا دذ من ومراااى لإلمكاتات المتاحةي يالبرتامج المتج قلر
يئة المعا ين سمعيا المتمد سين يا مد سة خاصة والذين يعاتتن من تقص يا الرصيد القغتي الكتارا
ين قت من التا ل حقا وليس من وا ل مفتر

ومتخيل من بل الباحعة وهذا رال ه يفثر اقر وا عية

البرتامج .وىضيف التا عية مصدا ية وإج ار ية اقر البرتامج التد يبا وى مئن المتد بين قلر حيتية
البرتامج حي

يمكن أن يقدل قتاية جديدذ لقلياذ االكاقيمية التا ي ملتن قليما واإلجابة التايية اقر

مشكالىمب التا يعاتتن منما يضال ان ىكتين أو زياقذ صيدهب القغتي الكتارا.

-2-5-8-5السس النظرية للبرنامج:

بما أن واق تظرية جش قي يفكدون أن اللتاس ها مصد المعرية والتعقبي ا ىكئت الباحعة اقر هذا

المفمتل من أجل رناا البرتامج التد يبا المقترح قلر جاتا تظريات التعقب حي
النظريات السيكتلتجيةي ألتما األساس يا يمب سقتك الكا نات اللية .حي

ىلتل مكان الصدا ذ رين

أن أتماط السقتك اإلتساتا

ىخضل لقتفسيرات التا ىذها قليما تظريات التعقبي وهت السبا الذي جعل من هذه النظريات األساس الذي
ىقتل اقي المذاها واالىجاهات السيكتلتجية .رداية يقتل واطستن مفسس المد سة السلوكية " أعطوني

عشرة أطفال أصحاء أسوياء التكوين فسأختار أحدهم عشوائيا ثم أدربه فأصنع منه ما أريد طبيبا ،فنانا،

عالما ،لصا أو متسوال وذلك بغض النظر عن ميوله مواهبه وساللة أسالفه"ي وييما يقا تعر
التعقب التا ِأاتمد اقيما هذا البرتامج:
-نظرية االرتباط:

لكا تعـرف مت ف ققوا ق قل .ثت تداي

تظريات

من متتتع التعـقـب وإسمام يي منذ رداية القرن اللالا حتر

الخمسينات من ي ال رد من التعرف اـقـر المـفـاهـيـب الـتـا وتـعـمـا ثت تداي وطريقة ىعريف لما .صلي ات
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يمكن ىفسير هذه المفاهيـب ممـا ال العقماا اآلخرون الذين سيرق ذكـرهـب قال أن الـتـجـا ب الـتـا ـال رـمـا
ثت تداي

تفس أتايي المعاتا الخاصة ب قلر هذه المـفـاهـيـب وهـا الـتـا اريما اقر النلت التالا :

االرتباطية :وهت المذها القا ل بأن كل العمقيات العـقـقـيـة ىـتـألـف مـن ىتظيف اال ىباطات المت وثة والمكتسبة

رين المتا ف واالستجابات وينظر قلر هذا المذها بااتبا أت األساس يا تظرية ا ىباط المعير واالستـجـارـة

(ل -س).

االستجابات :وها ى قت اقر أية قوق يعل ظاهرذ د ىكتن اضقية أو غدية أو غيرها من قوق الفعل

الظاهرذ (بما ييما الصت واأليكا ) والتـا ىلدث كرق يعل لمعير ما .و د أها ثت تداي قلر قوق الفعل

الفسيتلتجية الظاهرية والتا يمكن مشاهدىما و ياسما والتـا ىـربـط الـسـقـتك رـالـبـيـئـة الملي ة ب  .أما يا
الت ي اللاتر يان ىعبير «االستجارـات» يـ ـقـت اـقـر قوق الفعل الفسيتلتجية (التا ىقاس ب ريقة مبـاهـرذ)
والـنـفـسـيـة (الـتـا ىقاس ب ريقة غير مباهرذ)

اإلثارة :ولمذا التعبير أي اإلثا ذ معنيان  )1أي اامل خا جا معير ما يتعر
قاخقا يا الكا ن اللا تفس ان طريت أي اامل خا جا.
ـاتـتن االسـتـعـداق :وهت األول مـن ـتاتـين ثـت تـدايـ

ل اللا و  )2أي ىغير

األولـيـة .و ـاتـتن االستعداق مبدأ قتايا يعبر ان

خصا ص الـظـروف الـتـا ىجـعـل المـتـعـقـب يميل قلر أن يكتن مشبعا أو متضايـقـا و د هرح هقيغا ق وبـت
هذه الظروف بما يقا:

• إذا ما أثير حافز قوي لداء عمل ما فان تتابـع تـنـفـيـذ هـذا الـعـمـل بطريقة سلسة يكون مشبعا.
• إذا ما أجهض أو أعيق إتمام عمل ما فـان هـذا الـعـمـل يـكـون سـبـبـا للضيق.

• إذا ما أصبح أداء عمل متعـبـا (مـنـهـكـا) أو متخما فـان اإلكـراه عـلـى تكراره يكون سببا للضيق.

قانون المران (أو التدريب) :وهت ثاتا تان ثت تداي األولية وينص اقر أت اند حدوث ا ىباط ارل

لقتعديل رين مت ف واستجابة ىئقاق تذ هذا اال ىـبـاط (مـل ايـتـ ار

ثـبـات الـعـتامـل األخـرى) .ويـعـرف هـذا

الجـئا مـن الـقـاتـتن رـاسـب « ـاتــتن االستعمال» أما قذا اتق ل اال ىباط القارل لقتعديل رين المت ف واالستجابة
يان تى ىضعف (ويعرف هذا الجئا أيضا من القاتتن باسـب ـاتـتن اـدل االستعمال).

قانون الثر :وهت ثال

تاتين ثت تداي األولية وينص اقر أن أي ا ىباط ارل لقتعديل رين مت ف واستجابة

يئقاق قذا ما صاحبـتـ حـالـة قهـبـاع ويـضـعـف قذا مـا صاحبت أو أاقبت حالة تيت .ويختقف األثر الذي

يقتي الراب ة المشبعة (أو يضعفما يا حالة الراب ة ا8سببة لقضيت) باختـالف مـا رـين اال ـتـران والراب ة

الناجمة ان من رب أو بعد.

قانون نقل االرتباط :قذا ما بقيي االستجابة ثارتة أثـنـاا حـدوث سـقـسـقـة مـن الـتـغـيـرات يـا المت ف المعير

يان االستجابة يمكن أن ىنقل قلر معير جديد ىماما .ويتغـيـر المت ف المعير باإلتاية أوال ثب بال رح ثاتيا

حتـر ال يـتـبـقـر سـتى المـت ـف.
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االنتماء :ىكتسا الراب ة بسمتلة أكبر قذا كاتي االستجابة ىنتـمـا قلـر المـت ـف ويعمل التأثير الالحت بشكل
أيضل قذا ما كان منتمـيـا قلـر الـ اررـ ـة الـتـا يقتيما .ويعتمد اتتماا العتاب أو العقاب اقر مدى مالامت

إلهباع قايل أو حاجة لدى المتعقب.
انتشار الثر :قن أثر حالة اإلثابة ال يقتصر اقر الراب ة التا ينتما قليما يلسا رل ىمتد قلر الروابط

األخرى التا ىسبت ىق الراب ة أو ىأىا رـعـدهـا .ويـقـل هذا األثر كقما ازقاق البعد رين الراب ة المعابة وغيرها
من الروابط( .اقا وا يةي 1978ي ص ص )21-20-19
-النظرية السلوكية:

حسا الئهران يا (" :)2005ي قت اقر هذه النظرية ادذ مسميات منما :اسب تظرية المعير واالستجابة

وتظرية التعقب") .زهراني 2005ي ص  (102ويقتل مبدأ هذه النظرية اقر أساس المعير واالستجابة أي ال

استجابة ردون معيري رل أن امقية التعقب ىلدث تتيجة للدوث ا ىباط رين معير ما واستجابة معينة

(المص فري  ,1995ص ) 148

يذكر الشناوي يا ( )1994أن" :االهتمال الر يسا لقنظرية السقتكية هت السقتك :كيف يتعقب وكيف يتغيري

ويرى أصلاب هذه النظرية بأن السقتك اإلتساتا ابا ذ ان مجمتاة من العاقات التا يتعقمما الفرق
ويكتسبما أثناا مراحل تمته المختقفةي ويرجعتن ذل قلر العتامل البيئية التا يتعر

لما الفرق يسقتك الفرق

خاتل لظروف البيئة يتصريات الفرق ستاا كاتي ستية أل هاذذ يما من وجمة تظرهب سقتكيات متعقمة".

(الشناوي  , 1994 ,ص ) 53حي

ساهمي المد سة السقتكية حسا كنايا يا ( ")1990يا رناا مفمتل

جديد لقتعقب كئ اقر سقتك المتعقب والظروف التا يلدث يا ظقما التعقب .والعالب الذي يرجل قلي الفضل

يا رقت ذ هذا االىجاه هت جتن واطستن") .كفناياي 1990ي ص ) 23الذي أطقت ىسمية السقتكية اقر
هذا االىجاه ات ال ا من اهتمام بالسقتك المالحظي وهت االب تفس أمريكا ىأثر بأامال العالب الروسا

بايقتف )  (1958/ 1849ىأث ار اظيما واتتمر ب األمر قلر ااتبا السقتكية ها اقب النفس التحيد وإتما

ىقف اقر دل المساواذ مل اقتل الليتان والفسيتلتجيا والكيمياا واستنتج واطستن أن أهكال السقتك المنلرف
كالمخاوف الشاذذ واألم ار

النفسية ما ها قال استجابات وااقات هاذذ يكتسبما الشخص ان طريت

الخبرات الخاطئة التا يمر ب ( .ابد الرحمن  , 2006 ,ص) 517ي ىنقسب النظرية السقتكية قلر اىجاهين

األول سقتكا ملظ والعاتا معرياي لذل وبسبا طبيعة البرتامج العالجا كئت الباحعة اقر التيا المعريا
يا اكتساب السقتكيات والمفاهيب الالزمة.
-نظرية جشطلت:

لقد ظمرت تظرية الجش قي يا ردايات القرن العشرين يا ألماتيا اقر يد االب النفس األلماتا ماكس
و يعماير ( ،)max Wertheimer:1980-1943و د ساهب أيضا يا ى تير أيكا ها كل من االب النفس
ولفاتج كتهقر وكيرت كتيكا ( )1881-1441وها من النظريات المعريية التا اا تي بشدذ المد سة

السقتكية )تظرية المعير واالستجابة( والمد سة البنا ية من حي

النفسية الر مكتتاىما األولية كا يتيسر يمب معل هذه الظاهرذ.
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حي أت حسا نتر (" )GUENTHER,1998الجشتقي كقمة ألماتية ىعنا الكل أو الشكل أو الميئة
أو النمط المنظب الذي يتعالر اقر مجمتع األجئااي يالجشتقي ها بمعابة كل مترابط األجئاا اقر تلت
منظب ومنست ويمتاز هذا الترابط بالديناميكية بلي

أن كل جئا يي ل قو ه الخاص ومكاتت ووظيفت التا

يفرتما اقي هذا الكل "( )GUENTHER, 1998أما زغقتل يا (" )2015يقد يضي مد سة الجشتقي

أيكا كل من المد سة البنا ية والمد سة السقتكية ألتمما يعتمدان اقر اختئال الظاهرذ النفسية أو السقتك

الر مجمتاة اناصر أوليةي أي أتمما يعتمدان اقر ىلقيل الخبرات الر مجمتاة من العناصر المكتتة لما
رمدف يمب معل هذه الخبرات يبرغب من أن هذه المد سة ىرى أن الخبرات النفسية ىنشأ من مجمتاة من

العناصر اللسيةي قال أتما ىفكد أن معل هذه الخبرات ىختقف اختاليا جتهريا ان هذه العناصر يالمد سة

الجشتقتية ىفكد مبدأ الكقية وىن قت من مبدأ أن الكل أكعر من مجمتع العناصر المكتتة ل ي يما ىرى أن

لقكل وظيفة أو معنر معينا يصعا قق اك اقر مستتى األجئاا أو العناصر.

هكذا يإن يمب الظاهرذ السقتكية أو الخبرذ النفسية ال يتب اقر المستتى الجئ اي أي من خالل ىلقيقما الر

مكتتاىما أو اناصرهاي واتما اقر المستتى الكقا األكعر امتمية وهمتليةي ألن جتهر هذه الظاهرذ يتضمن

يا الكل وليس يا مجمتع العناصر)( "(Solso,1998الئغقتلي 2015ي ص ص .)173-172ااتمدت
الباحعة بشكل أساسا اقر النظرىين حي امقي رنظرية جش قي يا ىققين الكقمات لقمعا ين سمعيا ووظفي
النظرية السقتكية بفنيتما من أجل التعئيئ وىعبيي أثر التعقب لدى مجمتاة الد اسة من المعا ين سمعيا.

-6-8-5خطوات بناء البرنامج:

يعتبر الملتتى صقا البرتامج التد يبا قذ يتت ف تجاح اقر مدى األثر الذي يلدث يا تفس المتد ب
اقر ما يلتتي هذا البرتامج من ماقذ اقميةي ويختقف الملتتى من ررتامج آلخر باختالف المشكقة التا

يتصدى لمعالجتما واألهداف المتتتاة لمذا البرتامجي ويتب اختيا الملتتى يا تتا األهداف المتتتاة

لقبرتامج حي

يمكن االاتماق يا اختيا وإاداق الملتتى اقر مصاق متعدقذ كاالطالع اقر الد اسات

السابقة والكتا والمراجل والدو يات والمفىمرات واألحداث المرىب ة بمتتتع الد اسة والمشكقة التا يتصدى

لما العمل التد يبا لمعالجتما بالقغة العربية أو االجنبية حي يقتل رد اسة ق يقة لملتتى البرامج السابقة التا
أىي

ل االطالع اقيما ويممما .حي

يتكتن الملتتى من ثالثة أبعاق يسية ها كالتالا:

✓ المعارف والعمليات العقلية :ىقتل يكرذ األهداف المعريية اقر أن العتامل المعريية ىتفاال مل السقتك
والشعت إلتتاج األا ار

ي والتالا قذا أمكن ىعديل هذه المعا ف أمكن االج المشكقة ويا تتا هذا

التتج يكتن ملتتى البرتامج المعريا :استخالص األيكا واإلحساسات والمشاار السقبية وىعديقماي
قلر جاتا التعامل مل االىجاهات الخاطئة أو المشتهة وىعديقما كما يتب قااقذ ىكتين معنر جيد ىجاه

متا ف الجديدذ لذل ااتمدتا يا البرتامج التد يبا اقر التعئيئ الرمئي من أجل المساادذ اقر ىغيير
اىجاهات وقوايل المعا ين سمعيا تلت التعقيب خصتصا التالميذ الذين كان لديمب قحباط من ىك ار

متا ف الفشل يا المت ف التعقيما.
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✓ النشطة :التا يتضمنما البرتامج د ىكتن أتش ة ىعقيمية أو ىرييمية هاقية ويمكن أن ىقتل اقر األقاا
أو ىقتل اقر القفظ و د ىفقى بشكل يرقي أو جمااا ومن أمعقة األتش ة المستخدمة يا البرتامج

التد يبا :ىمرينات االسترخااي األتش ة ىعقيمية وىمرينات مقدمة يا كراسة خاصة أما لإلق اك البصري
أو الخاصة بكتابة الكقمات المقدمة يا البرتامج.

✓ المهارات :يقتل أقاا المما ذ اقر المعا ف واألتش ة ومن أمعقة المما ات لتا يمكن أن يتضمنما
البرتامج التد يبا (مما ذ التتاصل مل اآلخريني مما ذ التعبير ان األيكا ي مما ذ القرااذ والكتابة مما ذ

اىخاذ الق ار  ...الخ) وىشمل اإلجرااات العمقية التد يبية لقمما ات اقر الخ تات اآلىية :ىلديد المما ذي
ىلقيقماي المدف منماي مراحل ىلقيت المدف من المما ذي وصف السقتك اإلج ار ا لقمتد ب.

-7-8-5الفنيات المستخدمة في البرنامج :ااتمد البل اللالا اقر ينيات متنتاة لتنمية الرصيد القغتي

الكتارا ان طريت ىد يا اإلق اك البصريي وىرى الباحعة أت من األيضل ادل االاتماق اقر ينيات أسقتب
ىد يبا واحد يقط رل االستفاقذ من أي ينية ىسااد يا التد يا اقر ىنمية الرصيد القغتي الكتارا بغض
النظر ان األسقتب التد يبا الذي يتبلي ومن الفنيات المستخدمة يا البرتامج ما يقا:
أوال-الفنيات السلوكية:

-1التعزيز الرمزي :يشير جتتستن (" )johnson, 1978وها متز معينة كالنقاط أو ها المعئزات

لالستبدال كالنجتل أو الكتبتتات أو أية أهياا أخرى يلصل اقيما الفرق ىأقية لقسقتك المقبتل المراق ىقتيت
وىستبدل ييما بعد بمعئزات أخرى ماقية")johnson, 1978, p 88( .

-1-1أنظمة التعزيز الرمزي :د ال ىكتن المعئزات االجتمااية (العنااي االتتباه ي....الخ) وها المعئزات

الشا عة يا اللياذ اليتمية ذات يعالية يا تبط سقتك مجمتاة من األطفال أحياتا واألطفال لن يفقوا
المممات الم قتبة منمب قذا كان اقيمب أن ينتظروا طتيال ليلصقتا اقر المعئزات .لمذا يمكن القجتا قلر

أتظمة التعئيئ الرمئي ألن لما صفات اديدذ منما) johnson, 1978, p 87( :

يا اإلمكان قا ااها مباهرذ بعد حدوث السقتك ويمكن أن ىستبدل الحقا بمعئزات أخرى ي وهذه المعئزاتىققل المدذ الئمنية التا ىقل رين حدوث السقتك وىقديب المعئز.

-التعئيئ الرمئي وسيقة يعالة لتعئيئ مجمتاة من األيراق اقر تلت.

قن يعالية التعئيئ الرمئي ال ىتت ف اقر مستتى اللرمان القفظا لدى الفرق بمعنر أن المعئزات الرمئيةذات منااة تسبيا لإلهباع.
وتشمل أنظمة التعزيز عموما على ثالث عناصر هي:

– المعئزات الرمئية التا سيتب استخدامما.

– المعئزات الداامة التا سيتب استخدامما.
– تاتين ملدقذ ىتت الظروف التا سيلصل ييما الفرق اقر المعئزات والظروف التا سيفقدها ييما.
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يضيف جتتستن (" )johnson, 1978قن التعئيئ الرمئي وسيقة وليس هديا رذاى يالغر

من استخدال

هذا النتع من المعئزات هت المباقأذ بالسقتك المرغتب يي وليس اخضااا اقر تلت قا ب"johnson ( .
) ,1978 ,p 90
-2-1العوامل المؤثرة في فاعلية التعزيز:

-1-2-1التعزيز الفوري :من أهب العتامل التا ىئيد يااقية التعئيئ وىقديم مباهرذ بعد حدوث السقتك

يالتأخر يا ىقديب المعئز د ينتج ان ىعئي ائ سقتكيا غير مرغتبة د ىكتن حدثي يا الفترذ رين حدوث

السقتك المستمدف وىقديب المعئز واندما ال يكتن ىقديب المعئز مباهرذ بعد حدوث السقتك المستمدف أم ار

ممكنا.

-2-2-1ثبات التعزيز :ويكتن التعئيئ أكعر يعالية قذا استخدل اقر تلت منظب ويقا لقتاتين معينة يتب
ىلديدهاي يال يكفا أن تع ا المعئز مباهرذ بعد حدوث السقتك رتتاصل يا مرحقة اكتساب السقتك وبشكل

متق ل يا مرحقة الملايظة اقر استم ار ية السقتك.

-3-2-1كمية التعزيز :ىتلدق يااقية التعئيئ يا الكمية التا ىع ر من لقفرقي يكقما كاتي كمية التعئيئ
أكبر كاتي يااقيت أكعري ماقامي الكمية تمن حدوق معينة.

-4-2-1مستوى الحرمان يكقما كان حرمان الفرق أكبر كان المعئز أكعر يااقية.
-5-2-1اإلشباع :ىعتمد يااقية التعئيئ اقر مستتى اإلهباع لدى الفرق.

-6-2-1درجة صعوبة السلوك :من العتامل التا ىفثر يا يااقية التعئيئ مال مت لد جة ىعقيد السقتك
ولكن التعئيئ الكعير يفقي قلر اإلهباع.

-7-2-1الجدة :كتن الشاا جديدا يكتسب ميئذ التعئيئ أحياتا ولذل ينص بملاولة استخدال أهياا غير
مألتية د اإلمكان.

-3-1طريقة تقديم المعززات :بما أن الباحعة ااتمدت اقر التعئيئ الرمئي يقد استعمقي الالصقات مختقفة
(تجتلي قوا ر ).....يا جدول لقرصد مبنا لكل ملت ي حي

اندما يجيد المعا سمعيا العمل اقر كراسة

التما ين التابعة لقبرتامج ىكايئ الباحعة رتتل تجمة اقر جدول الرصد وبعد االتتماا من الملت ىلتل

القصاصات قلر هدية اقر النلت التالا:

جدول رقم ( )15يمثل تحويل التعزيز الرمزي في البرنامج

نسبة اإلجابة الصحيحة

تحويل التعزيز

%70-%100

هدية من اختيار التلميذ

%45-%65

هدية من اختيار الباحثة

 %40فما أقل

ال تقدم هدية

-2التعميم :حسا ااقل يا ( " )2011االستجابة التا يتكر ىدايمما يا مت ف معين يلتمل أن يتكر

حدوثما يا ذل المت في كما د يلدث اندما ىتغير استجابة هخص ما أن ىتأثر استجابات أخرى لدي ي
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ويرجل ذل قلر أن ىعئيئ استجابة ما يئيد من احتمال حدوث استجابات أخرى مشارمة لالستجابة األولر
المعئزذ"( .ااقل ي2011ي ص )154
-3اإلسترخاء العضلي :يذكر ابد المنعب يا (" )1999هت طريقة االجية من العالجات النفسية ووسيقة
خفض التتىرات االتفعالية المرىب ة باللاالت تفسية"( .ابد المنعب ي1999ي ص )185ي وهت ىت ف كامل
لكل االتقباتات والتققصات لقتتىر يمت يفقي قلر يتا د االجية مقمتسة رين المرتر بالققت ويعتبر من

األساليا اللديعة يا االسترخاا من أهمر أساليا العالج السقتكاي وهذا ألن أغقبية المعا ين سمعيا يعاتتن

من الققت الشديد والعدواتية ألسباب اديدذ أهمما ادل القد ذ اقر التتاصل أو ىك ار متا ف الفشل خاصة

يا المد سة.
ثانيا-فنيات العالج التفاعلي:

-1النمذجة :اريما ابيد يا ()2009اقر أتما" :استراىيجية ىعقيمية إليصال المعرية لقمتعقمين يعر

ييما المعقب لقمتعقمين طر يا معالجة المعقتمات بصتت مرىفل أثناا القيال باإلجرااات المتضمنة من أجل

ىعقب مممة معينة والتركيئ اقر قرراز طر المعقب يا التفكير يا التعقب والعمل اقر أن يضل المتعقمين

أتفسمب يا اإلطا المرجعا لقمعقب "(.ابيدي  2009ي 195ص) حي

ىقتل هذه الفنية اقر تظرية باتدو ا

( )Banduraيا التعقب االجتمااا وىفكد اقر استخدال المالحظة والتققيد والتعميب لكتتما خ تات لتعديل
السقتكي وبالتالا يتعقب ال فل رتققيد النمتذجي ستاا كان هذا النمتذج الذي يتب ارت من جاتا اإلباا

والمعقمين أو األ ران أو التسا ط التربتية األخرى أو ق اسة يا البيئة الصفية .

-2إستراتيجية التصور البصري :حسا صفتت ىتييت هنداوي حرحش يا (" )2015يقصد رما مجمتاة

من اإلجرااات المتتابعة المنظمة التا يتبعما المعقب من خالل مساادذ المتعقب اقر ىكتين صت ذ ذهنية
لقشاا الذي سبت أن ىعر

ل وذل

من خالل ثالث خ تات أو مراحل يسية وها :مرحقة التأمل

ومرحقة الملاكاتي ومرحقة المراجعةي وىعتمد اقر تشاط المتعقب وإجاباى ي وىفااق مل المعقب يا كل خ تذ

من هذه الخ تات"( .صفتتي 2015ي ص  )345و د ىب استخدال هذه االستراىيجية من أجل ىنمية التاا

البصري والتذكر لدى مجمتاة الد اسة قلر جاتا زياقذ الرصيد القغتي لديمب.

-3اللعب :ويرى رياجي ( )piagetحسا ما تقق كل من جالب مصباح و بعايري حسان يا ()2021

"أن القعا يعد مظم ار من مظاهر النمت العققا لق فل بلي

يعبر ى ت ألعاب ان ق جة ى ت ه وتضج

العققا والتجداتاي ييعري اقر أت امقية ىمعل ىعمل اقر ىلتيل المعقتمات التا قذ لتال ب حاجات ال فلي
والقعا والتققيد والملاكاذ جئا ال يتج أئ من امقية النماا العققا والذكااي يلسب يإن البنية التا يعمل ييما

اقل ال فل ىفثر يا تتع األرنية العققية المتجتقذ لدي وىتب امقية التكيف ان طريت امقيتين هامتين هما

التمعيلي حي

يستتاا ال فل الخبرات التا مرت ب من بل ان طريت هذه العمقيةي أي أتما ىلدث كقما

استجاب ال فل يا مت ف جديد معقما يعل يا متا ف متشارمة يا الماتاي أما المال مة يتلدث اندما

يمر ال ف ل بخبرات جديد ذ ومن ثب يإن األرنية العققية المتجتقذ ال رد أن ىغير تفسما لكا يمكن ىقبل
هذه الخبرات الجديدذ وهذا التغير يصب ترو ذ بسبا المعقتمات التا ىب ىمعقما حديعا ي و د بط رياجي
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رين هذين السقتكين وبين التققيد والقعا"( .جالب وبعايريي2021ي ص  .)50ينستنتج أن التد يا بالقعا

يستند قلر أسس أهمما أن القعا سقتك يقتل ب الفرق ردون امقية مسبقةي وأن القعا يكاق يكتن ممنة ال فلي
ويعتبر أحد األساليا المامة التا يعبر رما ال فل ان تفس ويفمب ان طريقما العالب من حتل ي كما أن

القعا حاجة تفسية اجتمااية الرد أن ىشبلي والقعا ممب لقتعقب والتلصيل المعريا والقغتي لدى ال فل.

-4المناقشة والحوار :يذكر الصيفا يا ( )2008اقر أتما ":طريقة ىد يس ىعتمد اقر يال المعقب بإقا ذ

حتا هفتي خالل المت ف التد يساي رمدف التصتل الر رياتات أو معقتمات جديدذ"( .الصيفاي 2008ي
ص  )20وها أسقتب من أساليا التد يا الجماااي حي
التعقيب وإااقذ التعقيب قو ا يسا حي

يغقا يي الجت هب العقما ويقعا انصر

يعتمد أساسا اقر قلقاا ملاترات يتخققما منا شات لشرح بعض

المعقتمات والمفاهيب العقمية أليراق مجمتاة الد اسة بأسقتب مبسط ان اإلق اك البصري

وىنمية الرصيد

القغتي لدى المعا سمعيا وأسباب تعف الفمب الق ار ا واالج ي وكذل هرح مبسط لقعالج التد يبا بفنيت

المختقفة وزياقذ الرصيد القغتي الكتارا بفنيت المختقفة أيضاي كما ىستخدل المنا شة يا معظب الجقساتي
حي

ىعد المشا كة الفعالة رين أيراق المجمتاة ترو ية إلتجاح البرتامج.

-5فنية لعب الدور :يعريما الجالق يا ( )2008اقر أتما ":ىمعيل مت ف من بل بعض المتعقمين وبتتجي

المعقبي يتقمص يي المتعقمتن هخصيات المت ف وأحداث ي وينتقد بقية المتعقمين ما هاهدوه بعد االتتماا

من التمعيل"( .الجالقي 2008ي ص  )151يعقي أسقتب يعبر رتاس ت ان متا ف ومشكالت من وا ل

اللياذي حي يفقوت بشكل ىققا اي وىستخدل كأسقتب الستكشاف امقيات التفاال رين األهخاص يا مجتمل
ماي ومساادذ أاضاا الجمااة اقر يمب وإق اك تقا صمب وىصليلما.

-6التعليم التعاوني :يشير السعدتا يا ( )1993اقر أت  ":طريقة لقتد يس ىعمل ييما مجمتاات صـغيرذ
متعاوتـة مـن التالميذ ذوي مستتيات أقاا مختقفةي وذل

لتلقيت هدف مشتركي ويتب ىقييب كل يرق يـا

المجمتاة اقر أساس الناىج الجماااي ويتراوح ادق كل مجمتاة ما رـين ( )6-7أيـراق يعمقتن معا

باستقاللية ىامة قون ىدخل من المعقب الذي يعد مرهدا ومتجما"(.السعدتاي 1993ي ص  )205ومن هت
أسقتب ىعقب يتب يي ىقسيب التالميذ قلر مجمتاات صغيرذ غير متجاتسة (ىضب مستتيات معريية مختقفة)

يتراوح ادق أيراق كل مجمتاة ما رين ( )6– 4أيراقي ويتعاون ىالميذ المجمتاة التاحدذ يا ىلقيت هدف أو

أهداف مشتركة.

-8-8-5الدوات المستخدمة في البرنامج:
• ب ا ات لصت .

• ب ا ات صغيرذ ىلمل الكقمات المعروتة يا الصت .
• حروف لققص وىكتين الكقمات.

• لتحة لقعمل ىتتل ييما الصت ذ والكقمة حي
يدويا.

يعاق ىركيا الصت ذ المفككة والكقمة أيضا مل كتارتما

• كراس يلتي التما ين الخاصة بكل الكقمات المقدمة يا الجقسة التاحدذ لكل طفل.
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• ب ا ات لقتعئيئ مل جدول الرصد لالستجابات.
•

امتس لكل طفل يلتي الكقمات المخئتة بصريا وكتاريا.

-9-8-4التوزيع الزمني للبرنامج :يستغر البرتامج مدذ ( )08همت ي ارتداا من تصف همر أكتتبر

( )2020قلر غاية تصف همر جتان 2021ي وىب ىتزيل الجقسات اقر مدى ( )32أسبتع أي ما يعاقل
( )53جقسة بمعدل ( )40جقسة يرقية و ( )10جقسات جمااية و ( )03جقسات جمااية يصقيةي ىتراوح
مدذ كل جقسة ( )45ق يقة قال الجقسة األولر واألخيرذ حي

ىب قج ار مما يا 1سا بسبا القياسين القبقا

والبعدي لقمقياس ىتخقل الجقسات قا ما ىما ين لتنمية اإلق اك البصري قلر جاتا االسترخاا العضقا حسا

الجدول االىا:

جدول ( )16يمثل التوزيع الزمني لجلسات البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري
مدة البرنامج

 08أشهر

عدد أيام التطبيق في الُسبوع

اإل ثنين-الثالثاء-الربعاء-الخميس

عدد الجلسات

 53جلسة

نوع التطبيق

فردي-جماعي

زمن الجلسة

 45دقيقة للجلسة

-10-8-4طريقة تطبيق البرنامج:

طبقي الباحعة البرتامج من خالل العمل اقر ىد يا مما ذ اإلق اك البصري من أجل ىنمية الرصيد القغتي

الكتارا لقمعا ين سمعيا مل األخذ بعين االاتبا ىتير اإلمكاتيات والتسا ل المساادذي ويتب ى بيت البرتامج
من خالل ادذ جقسات يرقية متتالية باتتظال قلر جاتا جقسة جمااية كل أسبتع وأخرى كل يصلي كما أت
ىب قاداق كراسة خصيصا لمذا الغر

ىتماهر مل أهداف البرتامج التد يبا كما أن الباحعة ىقدل لمجمتاة

الد اسة واجبات منئلية ىابعة لقنشاطات المقدمة يا الجقساتي حي

ىب مراااذ النقاط التالية:

-التد ج يا الصعتبة بالنسبة ل طفال.

التسا ل واألقوات المستخدمة لتنمية الرصيد القغتي الكتارا لدى مجمتاة الد اسة.المكان ومدذ ى بيت الجقسة.-االستراىيجيات المستخدمة.

-10-8-5جلسات البرنامج :يتكتن البرتامج من ( )05وحدات متزاة اقر ( )40جقسةي وىب ىتزيل
الجقسات اقر التحدات األ بعة كما يقا:

*مرحلة البدء بالبرنامج (التمهيد له) :وىتضمن ( )01جقسة بلكب معريتا المسبقة لقعينةي جقسة المدف

منما التعريف بالبرتامج وأهداي ب ريقة سمقة وبسي ة.

*مرحلة االسترخاء العضلي :وها مرحقة تمنية يا كل الجقساتي وهنا يتب ىميئة اللاالت لتقديب الصت

والكقمات الخاصة بالبرتامج العالجا من أجل تمان استبعاق التشنجات العضقية بسبا الققت أو السقتك
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العدواتا رمدف زياقذ امقية التركيئ والفمب واالتتباه لدى المعا سمعيا خاصة لقتالميذ الذين يريضتن العمل
البيداغتجا.

*مرحلة تدريب اإلدراك البصري :وها مرحقة تمنية يا كل الجقساتي وىتب هذه اللصص بصت ذ يرقية

أو جمااية حسا طبيعة اللصة لكل أيراق العينة وبمساادذ المختصين اال طفتتيين يا المركئ وىشمل
اقر التد يبات التالية:

➢ التمييز البصري :التمييئ البصري يتضمن القد ذ اقر مالحظة أوج الشب وأوج االختالف رين
األهكال واللروف ومدى هذا االختالف رين األهياا والتمييئ رين األلتان واإلحجال والم ابقة رين

األهياا ومما ذ التصنيف أي ىقسيب األهياا اقر أساس قق اك لخصا صما يا القتن أو اللجب أو
الشكل.

➢ اإلغالق البصري :هت د ذ ال فل اقر قق اك الشكل الكقا اندما ىظمر أجئاا ملدقذ من هذا الشكل
يقط.

➢ التمييز بين الشكل والرضية :التمييئ البصري رين الشكل والخقفية ىتضمن القد ذ اقر التركيئ اقر

بعض األهكالي واستبعاق كل المعيرات التا ىتجد يا الخقفية الملي ة رمذه األهكال والتا ال ىنتما

قليما .يالفرق الذي يعاتا من مشكالت يا ىلديد الشكل والخقفية ال يست يل أن يستخقص الشكل من

الخقفية الذي يعتبر جئاا منماي ويبدو اقي اال ىباك اندما يكتن هناك أكعر من هاا يا الصفلة .

➢ إدراك العالقات المكانية :قق اك العال ات المكاتية ها القد ذ اقر ىمييئ األهياا الملي ةي والتا ىظمر
يا كيفية االتتقال من مكان قلر آخري وكيفية قق اك متاتل األهياا والفرق الذي لدي مشكقة يا هذا
المجال يكتن غير اق اقر قق اك وتل األهياا بالنسبة لقمعيرات األخرى.

*مرحلة تدريب اإلدراك البصري باستخدام الصور والكلمات( :جقسات مضمتن البرتامج) وادقها ()40
جقسةي وها جقسات التد يا اقر ىنمية الرصيد القغتي الكتارا المستمدية لدى أيراق العينةي وادق هذه

الكقمات ( )200كقمةي وسنتناول الكقمات ويت المجمتاات التالية:
المحور الول :ويتضمن جسب اإلتسان يلتتي اقر  20كقمة.

المحور الثاني :ويتضمن األسرذ ويلتتي اقر 10كقمات.

المجموعة الثالث :ويتضمن المنئل ويلتتي اقر 20كقمة.
المحور الرابع :ويتضمن المالبس ويلتتي اقر 20كقمة.

المحور الخامس :ويتضمن المد سة ويلتتي اقر 20كقمة.

المحور السادس :ويتضمن الئمن ويلتتي اقر 10كقمات.
المحور السابع :ويتضمن ال بيعة ويلتتي اقر 20كقمة.

المحور الثامن :ويتضمن األلتان ويلتتي اقر 10كقمات.

المحور التاسع :ويتضمن الليتاتات ويلتتي اقر 20كقمة.

المحور العاشر :ويتضمن الخضر والفتاك ويلتتي اقر 20كقمة.
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المحور الحادي عشر :ويتضمن اللقا والمجتهرات ويلتتي اقر 10كقمات.

المحور الثاني عشر :ويتضمن الدين ويلتتي اقر 10كقمات.

المحور الثالث عشر :ويتضمن التظا ف والممن ويلتتي اقر 10كقمات.
وكل مجمتاة استغر ي من ( )2-4جقسات.

جدول ( )17يمثل عناصر جلسات البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري

المحور

الكلمات

رقم
0

التمهيد

////////

01

المحور الول

02

المحور الول

03

المحور الول

04

المحور الول

كتف

"جسم اإلنسان"

دم

الجلسة

الهداف اإلجرائية

الفنيات المستخدمة

• التعرف على مجموعة البحث.
•

مدة

الجلسة

الحوار والمناقشة وطرح 1سا

إعطاء فكرة مبسطة عن البرنامج السئلة.

وطبيعته

• القياس القبلي
"جسم اإلنسان"

عين
أذن
فم

أنف

لسان
"جسم اإلنسان"

يد

رجل
شعر
بطن

إصبع
"جسم اإلنسان"

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

والشرح المبسط والتعزيز.

عظام

دماغ

دقيقة

الحوار 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والمناقشة وطرح السئلة دقيقة

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

رأس

اإلدراك البصري والتعزيز.

• تنمية االنتباه البصري

أسنان

قلب

ولعب الدور ،تدريب

االسترخاء،

• تنمية االنتباه البصري

ظهر

االسترخاء ،والتعميم

45

الحوار والمناقشة وطرح 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .االسئلة والتعميم ولعب دقيقة
والتعزيز،

الدور

التصور

استراتيجية

البصري.

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء،

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والتعزيز،
•

رقبة

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

اللعب 45
استراتيجية دقيقة

التصور البصري.

سره
05

جلسة جماعية كل الكلمات
أسبوعية

المتناولة
أثناء

السبوع
06

المحور الثاني "

السرة"

•

الب
الم
ولد

التقييم

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

السبوع.
•

السئلة ،والتعليم التعاوني دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل والتعزيز،

الجماعي.

• تنمية االنتباه البصري

التصور البصري.

المناقشة – التعميم – لعب 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .الدور

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.
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الفصل الرابع
بنت
لجد

والتعزيز،

07

08

المجموعة

09

المجموعة

10

جلسة جماعية كل الكلمات •

رضيع

العائلة

التصور البصري.

• تنمية االنتباه البصري

المحور الثاني "

السرة"

جدة

المناقشة – التعميم – 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .التمييز البصري –النمذجة دقيقة
•

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

العم

الخال
الثالث" المنزل"

منزل

سقف
حديقة

• تنمية االنتباه البصري

الثالث " المنزل

درج

مطبخ
حمام

استراتيجية

والتعزيز،

التصور البصري.

االسترخاء-المناقشة

– 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .التعميم – التمييز البصري دقيقة
•

نافذة
باب

استراتيجية

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.

غرفة النوم

استراتيجية

البصري.

• تنمية االنتباه البصري
•

– لعب الدور والتعزيز،

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور

المناقشة – التعميم – 45

التمييز البصري النمذجة دقيقة
والتعزيز ،استراتيجية

التصور البصري

غرفة

الجلوس
أسبوعية

المتناولة

أثناء

السبوع
11

المجموعة

كرسي

الثالث " المنزل

مدفئة
سرير

•

التقييم

السبوع.

للكلمات

المخزنة

خالل

زيادة الدافعية من خالل العمل

12

المجموعة

13

المحور الرابع"

14

المحور الرابع"

الثالث " المنزل

مرآة

مرحاض
رواق

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة
التعاوني والتعزيز.

الجماعي.

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء – ،التعميم – 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .التمييز البصري والتعزيز ،دقيقة

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

خزانة
ستار

الحوار والمناقشة وطرح 45

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

استراتيجية

البصري.

المناقشة – التعميم – 45

التمييز البصري النمذجة دقيقة
والتعزيز ،استراتيجية

التصور البصري.

طاولة أكل
مكيف

المالبس"

فستان

سروال

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.

حذاء

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

جوارب

معطف
المالبس"

• تنمية االنتباه البصري

قبعة
حزام

• تنمية االنتباه البصري

التصور

االسترخاء –التمييز 45

البصري–النمذجة دقيقة

والتعزيز ،استراتيجية

التصور البصري.

التمييز

البصري

– 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .المناقشة – التعميم – لعب دقيقة
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قميص

برنوس

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

15

أسبوعية

•
•

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني والتعزيز.

السبوع.

السبوع
16

المتناولة

أثناء

•

الفصل
17

المحور الرابع "

18

المحور الرابع "

19

المحور

المالبس"

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

الجماعي.

جلسة جماعية كل الكلمات •

فصلية

التقييم

السبوع.

للكلمات

المخزنة

خالل االسترخاء،

والتعليم التعاوني.

مالبس

ربطة عنق

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء،

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التعميم

لباس النوم
مئزر
بدله

عمامة
جبة

المدرسة"

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .البصري – المناقشة – دقيقة

معلم

معلمة

الخامس

المدرسة"

• تنمية االنتباه البصري

استراتيجية

االسترخاء– المناقشة – 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .التعميم – لعب الدور – دقيقة
• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

•

ساحة

"

-

النمذجة

استراتيجية

البصري.
التمييز

التعزيز،

،

التصور

البصري

– 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .المناقشة– لعب الدور دقيقة

قسم
20

النمذجة

التصور البصري.

• تنمية االنتباه البصري

مدير

المحور

التمييز 45

والتعزيز،

سترة

الخامس

دقيقة

التقييم بتقديم مقياس الكلمات المدركة

تنورة

"

التعزيز 45

كتابيا

قفاز

المالبس"

استراتيجية

التقييم

المتناولة
أثناء

التصور

البصري.

حجاب

جلسة جماعية كل الكلمات

الدور -النمذجة والتعزيز،

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

والتعزيز،

التصور البصري.

سبورة

• تنمية االنتباه البصري

مكتب

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .النمذجة

خزانة

•

ملعب

استراتيجية

االسترخاء– المناقشة – 45

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

والتعزيز ،دقيقة
التصور

استراتيجية

البصري.

محفظة
21

جلسة جماعية كل الكلمات •
المتناولة

أسبوعية

السبوع.

أثناء

•

السبوع
22

المحور
الخامس

المدرسة"

راقبة

قسمة

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني

الجماعي.

مدرسة
"

التقييم

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

م

• تنمية االنتباه البصري

التمييز البصري –لعب 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .الدور

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.
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جدول

الضرب
قلم

23

المحور

الخامس

"

المدرسة"

كراس

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء – ،لعب الدور

امتحان

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور البصري.

كتاب

الجمع
الطرح

24

المحور
السادس

الزمن"

مساء
"

الصباح
ليل

المحور

خريف

السادس"

ربيع

الزمن"

• تنمية االنتباه البصري
•

سنة

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

استراتيجية دقيقة

التصور البصري.

التعزيز،

استراتيجية 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .التصور البصري.
•

دقيقة

المناقشة – االسترخاء45 ،

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والتعزيز،

شتاء
صيف

25

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والتعزيز ،استراتيجية

45

دقيقة

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

شهر

أسبوع
26

جلسة جماعية كل الكلمات •

أسبوعية

المتناولة

أثناء

السبوع
27

•

التقييم

السبوع.

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني

الجماعي.

المحور السابع

بحر

• تنمية االنتباه البصري

" الطبيعة"

غابة

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .االدوار

جبل

•

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

الحقل

الوادي
28

المحور السابع

29

المحور السابع

" الطبيعة"

بحيرة
تربة

كهف

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء-العميم
استراتيجية

البصري.

•

والتعزيز ،دقيقة
التصور

التمييز البصري ،التعزيز45 ،

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .استراتيجية
تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

لعب 45

البصري.

التصور دقيقة

الريف

صحراء
" الطبيعة"

طبيعة
مجرة

إعصار
فيضان

• تنمية االنتباه البصري

التعزيز والتعليم التعاوني45 ،

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

البصري

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .استراتيجية

بركان
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كوكب

• تنمية االنتباه البصري

التمييز البصري والتعزيز45 ،

شاطئ

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

البصري.

30

المحور السابع

31

جلسة جماعية كل الكلمات •

" الطبيعة"

جزيرة

التصور دقيقة

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .استراتيجية

سحاب
سماء

المتناولة

أسبوعية

أثناء

المتناولة

أثناء

الفصل
33

الجماعي.

جلسة جماعية كل الكلمات •

فصلية

السبوع.

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني والتعزيز

السبوع
32

التقييم

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

•

التقييم

السبوع.

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار و المناقشة وطرح 45

السئلة ،التعزيز و التعليم دقيقة

التقييم بتقديم مقياس الكلمات المدركة التعاوني و التعزيز.

كتابيا

المحور الثامن"

احمر

• تنمية االنتباه البصري

اللوان"

اصفر

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .لعب الدور ،استراتيجية دقيقة

اخضر
ازرق
اسود

34

المحور الثامن"

35

المحور التاسع

36

المحور

اللوان"

بني

برتقالي
ابيض

التمييز البصري التعزيز45 -

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور البصري.

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء-التعزيز،

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

البصري.

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .استراتيجية

45

التصور دقيقة

وردي

بنفسجي
" الحيوانات"

دجاجة
قط

كلب

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .استراتيجية
•

عصفور
كبش

التاسع:

"

الحيوانات"

بقرة

غزالة
ذئب
دب

التمييز البصري –التعزيز45 ،

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

التصور دقيقة

البصري.

الحوار والمناقشة وطرح 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .السئلة،
• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التعزيز

استراتيجية

 ،دقيقة

التصور

البصري.

أسد
37

جلسة جماعية كل الكلمات •
أسبوعية

38

المحور التاسع"

الحيوانات"

التقييم

المتناولة

السبوع.

السبوع

الجماعي.

أثناء

صقر

حصان

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45
السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني.

• تنمية االنتباه البصري

التمييز

البصري– 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .النمذجة-التعزيز،
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زرافة

سمكة
أرنب

39

المحور التاسع"

40

الحيوانات"

استراتيجية

البصري.

غراب

• تنمية االنتباه البصري

التمييز

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .التعزيز،

بومة

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور البصري.

ثعلب

تمساح
ثعبان
المحور العاشر"

طماطم

• تنمية االنتباه البصري

الخضر

بطاطا

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .السئلة،

جزر

البصري.

والفواكه"

بصل
خس

41

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

استراتيجية دقيقة

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التعزيز ،دقيقة

استراتيجية

المحور العاشر"

برتقال

الخضر

عنب

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والتعزيز،

تفاح

البصري

– 45

الحوار والمناقشة وطرح 45

• تنمية االنتباه البصري

والفواكه"

التصور

التصور

التمييز البصري – التعميم 45

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

استراتيجية دقيقة

التصور البصري.

موز

أجاص
42

جلسة جماعية كل الكلمات •
المتناولة

أسبوعية

أثناء

السبوع
43

السبوع.

السئلة ،التعزيز والتعليم

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني.

الجماعي.

المحور العاشر"

فلفل

• تنمية االنتباه البصري

الخضر

تين

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .الدور،

زيتون

والفواكه"

ليمون
بطيخ

44

التقييم

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح

المحور العاشر"

الخضر

والفواكه"

ثوم

الباذنجال
الخيار

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء ،التعزيز ولعب 45
التصور البصري.

التمييز البصري والتعزيز 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والنمذجة،
•

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

استراتيجية دقيقة

استراتيجية دقيقة

التصور البصري.

التوت

اللفت
45

المحور الحادي

قالدة

والمجوهرات"

عقد

عشر"

الحلي

خاتم

ذهب

• تنمية االنتباه البصري

الحوار والمناقشة وطرح 45

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .السئلة،
•

تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

فضة
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المحور الحادي

الماس

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء

والمجوهرات"

ساعة

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

البصري.

عشر"

الحلي

سوار

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .استراتيجية

التعزيز45 ،

–

التصور دقيقة

أقراط

خلخال
47

جلسة جماعية كل الكلمات •
المتناولة

أسبوعية

أثناء

السبوع
48

المحور الثاني

49

المحور الثاني

50

المحور الثالث

شرطي

والوظائف"

نجار

عشر" الدين"

الصالة
الصوم
إمام

التقييم

السبوع.

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني

الجماعي.

• تنمية االنتباه البصري

الحوار والمناقشة والتعزيز 45

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور البصري.

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي- .النمذجة،

استراتيجية دقيقة

مسجد
مسجد
عشر" الدين"

الجنة
النار

الكعبة

مسيحية

يهودية
عشر"

المهن

إطفائي
خياط
طيار

51

• تنمية االنتباه البصري

الحوار والمناقشة والتعزيز 45

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور البصري.

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي – .لعب الدور ،استراتيجية دقيقة

• تنمية االنتباه البصري

الحوار والمناقشة والتعزيز 45

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

التصور البصري.

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي- .النمذجة،

المحور الثالث

طبيب

• تنمية االنتباه البصري

المهن

بناء

• إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي .والمناقشة

عشر"

والوظائف"

صياد

مصور

استراتيجية دقيقة

االسترخاء-الحوار

• تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا.

النمذجة،

والتعزيز

45
 -دقيقة

استراتيجية

التصور البصري.

جمركي
52

جلسة جماعية كل الكلمات •
أسبوعية

53

المتناولة

السبوع.

السبوع

الجماعي.

أثناء

المتناولة

أثناء

السئلة ،التعزيز والتعليم دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل التعاوني.

جلسة جماعية كل الكلمات •
فصلية

التقييم

للكلمات

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 45

التقييم

للكلمات

السبوع.

المخزنة

خالل الحوار والمناقشة وطرح 1سا
السئلة ،التعزيز والتعليم

•

التقييم بتقديم مقياس الكلمات المدركة التعاوني والتعزيز.

•

القياس البعدي

كتابيا.

الفصل
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-11-8-5تقييم البرنامج:

➢ التقييم البعدي :ىب ىقييب أثر البرتامج التد يبا بعد ى بيق الذي استغر ( )08أهمر وذل باستخدال
المقياس الذي أادى الباحعة لقكقمات المقدمة يا البرتامجي ومعرية مدى ىأثيره اقر مجمتاة الد اسة.

➢ التقييم التتبعي :ىب ىقييب مدى استم ار أثر البرتامج التد يبا من خالل ى بيت المقياس الذي أادى
الباحعة لقكقمات المقدمة يا البرتامج اقر مجمتاة البل

البرتامج.

بعد مرو حتالا ( )3أهمر من اتتماا

-12-8-5تحكيم البرنامج:

ىب التأكد من صد البرتامج التد يبا بعد جمقة من اإلجرااات ىمعقي كاآلىا:

-1-12-8-5صدق البرنامج :ىب ار

البرتامج اقر جمقة من األخصا يين التربتيين واأل طفتتيين

والنفساتيين قلر جاتا أساىذذ ومعقمين مختصين كما ىب ارت اقر بعض األساىذذ الجامعيين (أتظر

المقلت ب )....كان تاممب ( )10من أجل قرداا أ ااهب يا ادذ تتاحا يتب ارتما يا الجدول التالا:
الجدول رقم ( )18نسب اتفاق السادة المحكمين حول البرنامج التدريبي المقترح
عدد مرات

عدد مرات

نسبة

الرقم
01

وضوح أهداف البرنامج

10

0

%100

02

مناسبة الفنيات المستخدمة

10

0

%100

03

التسلسل المنطقي لمحاور البرنامج

التسلسل الزمني لمحتوى البرنامج

09

01

%90

10

0

%100

05

فعالية الدوات المستخدمة في البرنامج مدى

10

0

%100

06

فعالية النشطة المستخدمة في البرنامج مدى

10

0

%100

07

فعالية اإلجراءات لتحقيق الهداف

10

0

%100

08

كفاية مدة الجلسات

10

0

%100

09

كفاية عدد الجلسات

10

0

%100

04

بنود التحكيم

االتفاق

ارتباطها بالهداف
ارتباطها بالهداف

نسبة االتفاق الكلية

االختالف

االتفاق

%99

يتض من الجدول ب ( )18أن تسبة الملكمين الذين اىفقتا اقر صالحية البرتامج التد يبا رقغي ()%99
وها تسبة االية ىشير قلر صالحية استخدال البرتامج التد يبا.
-2-12-8-5التجربة االستطالعية للبرنامج :يا البداية و بل ى بيت البرتامج بشكل سما ىب التلقت
من صد وثبات هذا البرتامج ومدى د ى اقر ىلقيت األهداف التا وتل من أجقما ومناسبت لسن العينة
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والمستتى المعريا خاصة الجاتا الكتارا قلر جاتا الذكاا ومستتى اإلق اك البصريي وىلقت ذل من
خالل ارت اقر مجمتاة من الملكمين المتخصصين يا مجال األ طفتتياي التربية الخاصة واقب النفس
ليبدو أيمب حتل وهذا ما ىب قيضاح يا العنصر السارتي ثب بعد ذل

منا رت بيق اقر مجمتاة ق اسة

است الاية مشارمة لقمجتمل األصقا الذي ستف ي بت يي البرامج لقتأكد من مدى مناسبت لمجمتاة

الد اسةي ومن خالل قوق الفعل لمجمتاة البل

االست الاية تقتل بإجراا التعديالت ومعالجة الصعتبات

حتر تصل قلر قاداق الصت ذ النما ية لقبرتامج ثب تقتل رت بيق مرذ أخرىي حي

أخذتا معا ين سمعيين

(ذكر/أتعر) و منا رت بيت الملت ين األولين من البرتامج بقياس بقا وبعدي باستخدال الفنيات المقترحة

لقبرتامج والتعئيئ الرمئي الذي هرحنا حيعياى سابقا وكاتي النتا ج كالتالا:

جدول رقم ( )19يوضح القياس القبلي والبعدي لعينة البرنامج االستطالعية
المعاقين سمعيا المحاور

نسبة القياس القبلي

الحالة الولى المحور

(ذكر)

الول

عدد الكلمات 20
%5

20/1

المحور

الثاني
(أنثى)

%30

10/3

يتض

من الجدول

10/09

%90

عدد الكلمات 20
%0

20/0

المحور

الثاني

20/20

%100

عدد الكلمات 10

الحالة الثانية المحور
الول

نسبة القياس البعدي

20/19

%95

عدد الكلمات 10
%40

10/4

10/10

%100

ب ( )19أن تسبة القياس القبقا لقلالة األولر كاتي ( )%05لقملت األول

و( )%30لقملت العاتا واللالة العاتية ىلصقي اقر ( )%0لقملت األول و( )%40لقملت العاتا أما
القياس البعدي يكان لقلالة األولر ( )%100لقملت األول و( )%90لقملت ي وتتا ج اللالة العاتية ()%95

لقملت األول و( )%100لقملت العاتا وتتا ج القياس البعدي بالمقا تة مل تتا ج القياس البعدي ىأكد اقر
صالحية البرتامج التد يبا وىشير قلر صالحية استخدام .
ثانيا-الدراسة الساسية:

-1مجوعة الدراسة:

ىتكتن مجمتاة الد اسة األساسية من ( )10أطفال ( 05ذكت و 05قتاث) من مد سة األطفال المعا ين

سمعيا بلجتط والية رتيبازذ ىتراوح أاما هب رين ( 09و 14سنتات) وتسبة ذكا مب رين ( )95-100ق جة.

وقع االختيار على أفراد العينة لألسباب التالية:

 -ىب أوال ىلديد األطفال الذين يتناسا امرهب الئمنا مل الد اسة اللالية حي

أصل ( )58وىبقر ( )30ىقميذ معا سمعيا.
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 وبناا اقي امي الباحعة رتلديد ( )30طفل معا سمعياي ومن امي رد اسة لمذه المجمتاة مناألطفال من أجل ىلديد مدى ىتيرها اقر متغيرات الد اسةي يتب بالتالا:
• ىقييب مستتى التاا بالبرتامج والرصيد القغتي الكتارا:

✓ المحادثة :حي

امي الباحعة ب رح مجمتاة من األسئقة اقر األطفال ال يتعدى زمنما ( )05ق ا ت

ىدو حتل معقتماىمب الشخصية وطقبي منمب ىدوينما (االسب مكان السكني أيراق األسرذي أسماا
يقا .)...

✓ الكتابة :حي

طقبي الباحعة من األطفال كتابة بعض الكقمات رناا اقر ار

لـ )20( :صت ذ.

وعليه تم:

• استبعاق ( )02طفقين يعاتتن من أكعر من قاا ة وبالتالا أصب ادقهب ( )28طفل.

• أيضا امي الباحعة باستبعاق ( )08أطفال يتغيبتن لفترات متكر ذ وبصفة مستمرذ يأصب ادقهب قذن
( )20طفل.

واند طرح األسئقة من طرف الباحعة ىب استبعاق ( )10أطفال بسبا أتمب ىمكنتا من اإلجابة والكتابة بشكل

جيد اقر األسئقةي وبمذا خقصي الباحعة قلر االاتماق اقر اينة تامما ( )10أطفال ( 05ذكت و05

قتاث)ي والجدول ب ( )09يعر

أيراق العينة يا صت ىما النما ية.

جدول رقم ( )20يمثل خصائص أعضاء مجموعة الدراسة
أفراد العينة
الطفل (ة)

الجنس

العمر الزمني

مستوى

درجة اإلعاقة

السنة

الشهر

الذكاء

01

ذكر

09

05

80

عميقة

02

ذكر

09

07

82

متوسطة

03

أنثى

09

09

80

عميقة

04

ذكر

09

11

80

عميقة

05

أنثى

10

00

81

متوسطة

06

أنثى

10

03

80

عميقة

07

ذكر

10

05

83

متوسطة

08

أنثى

10

11

84

عميقة

09

أنثى

11

00

80

متوسطة

10

ذكر

11

02

86

متوسطة
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—2-1توزيع مجموعة الدراسة حسب الجنس :يتب ىتزيل مجمتاة الد اسة حسا الجنس كالتالا:
جدول( )21يمثل توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب الجنس

الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكور

5

%50

إناث

5

%50

المجموع

10

%100

الشكل رقم ( :)25يبين توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب الجنس

الجنس

50%

الذكور

50%

االناث

يتض

من خالل الجدول ( )21والشكل البياتا

ب ( )25ىجاتس مجمتاة الد اسة من حي

الجنس(ذكت /قتاث)ي قذ رقغي النسبة المئتية لمجمتاة الذكت ()%50ي رقغي النسبة المئتية لمجمتاة

اإلتاث ()%50

-3-1توزيع مجموعة الدراسة حسب شدة اإلعاقة :يتب ىتزيل العينة حسا ق جة اإلاا ة كالتالا:
جدول( )22يمثل توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب درجة اإلعاقة

درجة اإلعاقة

التكرار

النسبة المئوية

عميقة

5

%50

متوسطة

5

%50

المجموع

10

%100
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الشكل رقم ( :)26يبين توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب درجة اإلعاقة

درجة االعاقة

50%

الذكور

50%

االناث

يتض من خالل الجدول ( )22والشكل البياتا ب ( )26ىجاتس مجمتاة الد اسة من حي

ق جة

اإلاا ةي قذ رقغي النسبة المئتية لمجمتاة الذكت ()%50ي رقغي النسبة المئتية لمجمتاة اإلتاث (.)%50
-3-1توزيع مجموعة الدراسة حسب المستوى الدراسي :يتب ىتزيل مجمتاة الد اسة حسا المستتى

الد اسا كالتالا:

جدول ( )23يمثل توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب عددهم لكل المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة المئوية

السنة الثانية ابتدائي

4

%40

السنة الثالثة ابتدائي

3

%30

السنة الرابعة ابتدائي

3

%30

المجموع

10

%100

الشكل رقم ( :)27يبين توزيع أفراد مجموعة الدراسة حسب عددهم لكل المستوى الدراسي

درجة االعاقة

الذكور

50%

االناث
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يتض من خالل الجدول ( )23والشكل البياتا ب ( )27ىجاتس مجمتاة الد اسة ىقريبا من حي

ادقهب

يا كل مستتىي قذ رقغي النسبة المئتية لمستتى السنة العاتية ارتدا ا ()%40ي رقغي النسبة المئتية لمستتى

السنة العالعة ارتدا ا ()%30ي أما مستتى السنة العالعة ارتدا ا يبقغي تسبتمب ( )%30وهذا مفهر لتجاتسمب.
-2حدود الدراسة:

-1-2الحدود المكانية :أجريي الد اسة بمد سة األطفال المعا ين سمعيا بلجتط والية ىيبازذ.

-2-2الحدود الزمانية :امتدت الد اسة الميداتية من منتصف همر أكتتبر ( )2021قلر غاية منتصف

همر جتان ()2021ي ويا هذه الفترذ ىب قجراا القياسين القبقا والبعدي لمجمتاة الد اسة واإلجرااات

التد يبية باإلتاية قلر قجرااات ثبات المقاييس من ياس بقا وبعدي مجمتاة الد اسةي وىالها ياس ىتبعا

يا همر سبتمبر لقياس أثر البرتامج التد يبا.
-3تكافؤ مجموعة الدراسة:

امي الباحعة بلساب التكايف رين متتس ات ىا ق جات مجمتاة الد اسة من حي

(ق جة الذكاا-ق جة

اإلق اك البصري-الد جة اقر مقياس القغة العربية لماتا العسقا المعدل من طرف الباحعة اا شة رماز).
-1-3درجة الذكاء:

لقتأكد من ىكايف مجمتاة الد اسة يا تتا متغير الجنس (ذكت /قتاث)ي والذين ىب اختيا هب ب ريقة صديةي
وبعد ىقديب استجاباىمب اقر اختبا كتلمبيا اندي ىب ى بيت اختبا (ت) لعينتين مستققتين (independent-

 ،)samples-Ttestوذل لمعرية قاللة الفرو يا معامل الذكاا الختبا كتلمبيا يا الت بيت القبقا يا
تتا متغير الجنس( .تم عرض الجدول الذي يتوفر على النتائج في عنصر تقديم االختبار)

جدول ( )24يوضح نتائج اختبار تحليل اختبار (ت) لعينتين مستقلتين(independent-samples-

 )Ttestللفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة (ذكور/إناث) في التطبيق القبلي الختبار
كولمبيا.

االختبار
اختبار

كولومبيا

المجموعات العدد

المتوسط اإل نحراف

الحسابي المعياري

ذكور

5

81.80

1.78

إناث

5

81.40

2.60

درجة

الحرية
8

قيمة
(ت)

قيمة

الداللة

0.784 0.283

الداللة
غير
دالة

يتض من خالل الجدول ( )24ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا اختبا كتلتمبيا يا القياس القبقا

يا تتا متغير الجنس (ذكت /قتاث)ي حي

رقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة الذكت ( )81.80باتلراف

معيا ي د ه()1.78ي وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة اإلتاث ( )81.40باتلراف معيا ي د ه ()2.60ي
كما د ت يمة (ت) رـ.)0.283( :

مما ىدل هذه النتا ج قلر ىكايف وىجاتس مجمتاة الد اسة (ذكت /قتاث) يا الت بيت القبقاي األمر الذي ممد

لقت بيت العمقا بصت ذ منمجية صليلة.
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-2-3اإلدراك البصري:

لقتأكد من ىكايف مجمتاة الد اسة يا تتا متغير الجنس (ذكت /قتاث)ي والذين ىب اختيا هب ب ريقة صديةي
ايي ىب ى بيت اختبا (ت) لعينتين مستققتين (independent-

وبعد ىقديب استجاباىمب اقر اختبا

 ،)samples-Ttestوذلك لمعرفة داللة الفروق في درجاتهم على اختبار راي في التطبيق القبلي في
ضوء متغير الجنس.

جدول ( )25يوضح نتائج اختبار تحليل اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (independent-samples-

 )Ttestللفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة (ذكور/إناث) في التطبيق القبلي الختبار
راي.

االختبار
اختبار راي

المجموعات العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكور

5

30.20

1.09

إناث

5

32.60

1.14

درجة

الحرية
8

قيمة
(ت)

قيمة

الداللة

0.278 3.394

يتض من خالل الجدول ( )25ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا اختبا

الداللة
غير
دالة

اي يا القياس القبقا يا

تتا متغير الجنس (ذكت /قتاث)ي حي رقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة الذكت ( )30.20باتلراف معيا ي

د ه ()1.09ي وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة اإلتاث ( )32.60باتلراف معيا ي د ه ()1.14ي كما
د ت يمة (ت) رـ.)3.394( :

مما تدل هذه النتائج إلى تكافؤ وتجانس مجموعة الدراسة (ذكور/إناث) في التطبيق القبلي ،المر الذي

مهد للتطبيق العملي بصورة منهجية صحيحة( .تم عرض الجدول الذي يتوفر على النتائج في عنصر

تقديم االختبار)

-3-3مقياس اللغة العربية:

لقتأكد من ىكايف مجمتاة الد اسة يا تتا متغير الجنس (ذكت /قتاث)ي والذين ىب اختيا هب ب ريقة صديةي
وبعد ىقديب استجاباىمب اقر مقياس هاتا حنفا العسقر المعدل من طرف ها شة البماز يا 2018-2017ي

ىب ى بيت اختبا (ت) لعينتين مستققتين ( )independent-samples-Ttestوذلك لمعرفة داللة الفروق

في التعرف على الحروف والكلمات وطريقة كتابتها من خالل مقياس هاني العسيلي في التطبيق القبلي

في ضوء متغير الجنس.
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جدول ( )26يوضح نتائج اختبار تحليل اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (independent-samples-

 )Ttestللفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة الدراسة (ذكور/إناث) في التطبيق القبلي لمقياس
هاني حنفي العسلى المعدل من طرف هائشة البهاز في .2018-2017

المقياس

المجموعات

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

مقياس

ذكور

5

11.20

2.68

إناث

5

11.80

3.49

اللغة

العربية

اإلنحراف

درجة
8

قيمة
(ت)

الحرية

قيمة

الداللة

0.768 0.305

الداللة
غير
دالة

يتض من خالل الجدول ( )26ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا مقياس هاتا العسيقا المعدل من

طرف اا شة البماز يا ( )2017-2018يا القياس القبقا يا تتا متغير الجنس (ذكت /قتاث) حي

رقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة الذكت ( )11.20باتلراف معيا ي د ه ()2.68ي وبقغ المتتسط اللسارا

لمجمتاة اإلتاث ( )11.80باتلراف معيا ي د ه ()3.49ي كما د ت يمة (ت) رـ.)0.305( :

مما تدل هذه النتائج إلى تكافؤ وتجانس مجموعة الدراسة (ذكور/إناث) في التطبيق القبلي ،المر الذي
مهد للتطبيق العملي بصورة منهجية صحيحة.

-4إجراءات الدراسة الساسية:

امي الباحعة بإجراا الد اسة األساسية ويقا لقخ تات التالية:

-ىكييف مكتا الباحعة ليكتن مناسا إلجراا الد اسة مل ىخصيص غرية يا الداخقية لققيال بالجقسات

الجمااية.

-خصصي الجقسة األولر لشرع البرتامج وإجراا القياس القبقا أليراق مجمتاة الد اسة.

ىب قخ ا المعقمين المختصين بمتاايد الجقسات وهذا رتعقيت جدول زمنا يا كل مستتى.-يا تماية الجقسة ( )53واألخيرذ من جقسات البرتامج الم بت ىب قجراا القياس البعدي.

بعد مرو مدذ  3أهمر امي الباحعة بقياس أثر البرتامج التد يبا المقترح.-5الساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

ى قبي الد اسة اللالية استخدال مجمتاة من األساليا اإلحصا ية المناسبة لتلقت واختبا يرتيات

الد اسة وذل باالستعاتة بلئمة التلقيل اإلحصا ية ( )SPSSاإلصدا ( )20وها:
واالختبا ات اإلحصا ية الختبا يرتيات الد اسة اللالية وها:

• صد الملكمين وىخص ىﻘقي ات ﻋيتة من الملكمين المختصين يا مجال ﻗياس الخاصية المستمدية
وذوي الخبرذ لتلكيب مقياس الكقمات الخاص بالبرتامج.

• الصد التمييئي (صد المقا تة ال ريية) للساب صد مقياس الكقمات الخاص بالبرتامج.
• صد االىسا الداخقا للساب صد مقياس الكقمات الخاص بالبرتامج.

• معامل الفا كروتباخ () Alpha’s Cronbachي وذل للساب العبات بالنسبة لمقياس الكقمات.
139

اجراءات الدراسة الميدانية

الفصل الرابع

• معامل ثبات التجئ ة النصفية وذل للساب العبات بالنسبة لمقياس الكقمات.
• حساب المتتس ات اللسارية واالتلرايات المعيا ية واال ىباطات.

• اختبا هاريرو ( )Shapiro-Wilkللساب ااتدالية ىتزيل ق جات الفرو رين المجمعات الققيقة أ ل
من (.)30

• اختبا "ت" لعينتين مستققتين ( )Independent-samples-Ttestلقياس الفرو رين مجمتاتين.
• معامل ا ىباط ريرستن ( )Person Correlation Coefficientلقتلقت من وجتق اال ة رين
متغيرين.

• اختبا وان واي اتتيا ( )ANOVAلتلقيل التباين االحاقي.
•

يمة ( )Fها تسبة متتسط التباين رين المجمتاات ومتتسط التباين قاخل المجمتاات.

• اختبا كتهين ( )Cohenللساب حجب األثر.

و د ىمي معالجة البياتات ابر اللئمة اإلحصا ية لقبلتث االجتماايةي اإلصدا ()20ي
(Statistical Package for the Social Sciences) SPSS20.
خالصة الفصل:

ى ر نا يا هذا الفصل قلر اإلجرااات العامة لقد اسة الميداتيةي يتعرينا اقر المنمج المتبل والد اسة

االست الاية بخ تاىما قلر جاتا خ ة البل
يا البل

البل

والمتغيراتي كما اطقعنا اقر التسا ل والمقاييس المستخدمة

الجاهئ منما وما ىب قاداقه من طرف الباحعةي كما ىعرينا اقر مجمتاة البل

ومكان قجراا

وزمات هذه المعقتمات كقما الرد من ىتتيلما ليفمب القا ئ حيعيات الد اسةي وى ر نا بالتفصيل قلر

البرتامج المقترح.

ويا اللقيقة يعتبر هذا الفصل ىمميدا لما يأىا بعده حي

وىلقيل وىفسير النتا جي أين ستعر

التتبعا.

سيت ر الفصل الخامس والساقس قلر ار

النتا ج المتتصل قليما من خالل االختبا وإااقذ االختبا والقياس

140

الفصل الخامس :عرض وتحليل النتائج
//

تمهيد

 01عرض الحاالت

 02عرض نتائج الفرضية العامة وتحليلها
 03عرض نتائج الفرضية األولى وتحليلها
 04عرض نتائج الفرضية الثانية وتحليلها
 05عرض نتائج الفرضية الثالثة وتحليلها

 06عرض نتائج الفرضية الرابعة وتحليلها

 07عرض نتائج الفرضية الخامسة وتحليلها
 08عرض نتائج الفرضية السادسة وتحليلها

//

خالصة الفصل

عرض وتحليل النتائج

الفصل الخامس

تمهيد:

ات ال ا من ى بيت قجرااات الد اسة الميداتيةي وبعد التأكد من صد وثبات أقوات الد اسةي يتب يا هذا
الفصل ار

األساسية .حي

ىفصقا لقنتا ج المتلصل اقيماي وذل

بعد ى بيت أقوات القياس اقر مجمتاة الد اسة

صيغي الفرتية العامة لقد اسة اللالية ويت صياغة الفر

البديل يجاات كما يقا :أن

لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) ىأثير
يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين سمعياي وكذل أُ ْاتُ ِمد تفس الصياغة بالنسبة لقفرتيات
الفرايةي ومن جاات الفرتيات لتشير قلر وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ات ق جات القياس
القبقا والقياس البعدي لدى مجمتاة الد اسةي وهذا ما سيتب التلقت من خالل ار

اللاالت بل وبعد

ى بيت البرتامج التد يبا المقترح قلر جاتا معالجة وىلقيل تتا ج الد اسة قحصا يا باالستعاتة ربرتامج

اللئمة اإلحصا ية ( )spssاإلصدا ( )20ومن جاات النتا ج كما يقا:
-1عرض الحاالت:

-1-1الحالة الولى:

االسم :ابد الرحيب.

الجنس :ذكر.

السن 09 :سنتات و 5أهمر.

المستوى :السنة العاتية ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية اميقة.

المالمح العامة :يتسب سقتك بالمدواي منظبي اال ت باأل ران جيدذ ولدي ىفااالت اجتمااية قجاري قلر
جاتا أت مجتمد.

-1-1-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

بعد ىقييمنا لشبكة المالحظة ال حظنا أن التقميذ يعاتا من تقص يا الرصيد القغتي وهذا يأقي ب قلر

اإلحباط خاصة اند ىك ار الفشل يا التما ين المقدمة يا القسبي كما الحظنا أن قايعيت لقعمل تقصي

بسبا هذا اإلحباط مل العقب أن التقميذ مجتمد ولدي د ات معريية ال بأس رما.
-2-1-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

بعد قخضاع التقميذ لقبرتامج التد يبا المقترح والمكتن من مجمتاة من الجقسات التد يبة التا ىمي اإلها ذ
قليما مسبقا لتحظ مجمتاة من التغيرات التا ىعبر ردو ها ان مدى استجابة التقميذ ابد الرحيب وىجاوب

التد يجا لمذا البرتامج المكعفي سراان ما ردأ التقميذ يا التعتق اقر اللضت قلر مقر التد يا يا هدوا

بعكس البدايات األولر ل مما يدل اقر اتخفا

مستتى التتىر والققت ىد يجيا وبمستتى أقاا مناساي يبعد

أن كان يا رداية البرتامج ال يست يل أن يكتا الكقمات البسي ةي د لتحظ أت مل مرو الت ي أصب أكعر
د ذ اقر كتابة الكقمات وستراجعما حتر ىق المركبة معل ( ب ة انت) وإجاقذ ىكتين جمل بسي ة ومفيدذ
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ومفمتم قاخل القسبي كما لتحظ أن التقميذ أصب يشا ك ويباق باإلجابة يا البيئة الصفيةي ومل ذل ظل

صيده القغتي يتمركئ حتل كقمات معينة وجمل معتاقذي لكن امتما ظمر اقي أثر البرتامج وات يا

زياقذ قايعيت لقعمل ستاا يا حصص البرتامج التد يبا أو يا القسبي حي

أصب يترقق اقر مكتبنا خا ج

أو ات اللصة ويتشا ك الكقمات مل أ رات الغير المبرمجين يا البرتامج التد يبا يا أو ات القعاي وكذل

االهتراك يا األتش ة المختقفة يا الفصل وخا ج ويمكن القتل  :أن البرتامج يا مجمق سااد التقميذ
وأصبلي لدي غبة أكبر يا ىعقب كقمات جديدذ و د تجلي الباحعة يا ىلقيت هذا المدف من خالل الفنيات

المستخدمة يا البرتامج خاصة التعئيئ الذي كان ل األثر األكبر يا زياقذ الرصيد القغتي لقتقميذ.
-2-1الحالة الثانية:

االسم :أيتب

الجنس :ذكر

السن 09 :سنتات و 07أهمر.

المستوى :السنة العاتية ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية متتس ة.

المالمح العامة :يمتاز سقتك بالعناق و يض التغيير لكن بالمقارل هت ىقميذ مجتمد ولدي د ات معريية ال
بأس رما.

-1-2-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

من خالل هبكة المالحظة ىمكنا من معرية أن التقميذ لدي تقص وات يا صيده القغتي وهذا يتبقت يا
األخ اا التا يرىكبما ستاا يا القسب أو يا حصص التعبير لدى األخصا ية األ طفتتية مما يسبا لقلالة

تتع من المقل السريل قاخل البيئة الصفية أو مل األخصا ية اال طفتتية أو األخصا ية البيداغتجيةي وأحياتا
يريض المشا كة يا اللصص ويتلجج قا ما بالتعاي قلر جاتا أن ىلصيق الد اسا يتأثر بسبا ادل

يمم ل سئقة.
-2-2-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

الحظنا من خالل قخضاع التقميذ أيتب لجقسات البرتامج التد يبا أن هناك ىلسن ىد يجا يا سقتك

وىقبق لقجقسات بعد الريض يا البداية تتيجة ىغير الروىين اليتما لقتقميذ وىغير طبيعة الجقسات مل الباحعة
بلكب أتما أخصا ية تفساتية اياقيةي وسراان ما ردأ التقميذ يا التجاوب معنا وبدأت االمات ادل الرتا

ىتالهر هيئا يشيئا وكقما استمرت الجقسات زاق ىفاال التقميذ وأصب

اق اقر كتابة الكقماتي قلر جاتا

أن التقميذ أصب يسترجل المقاطل التا ظمرت ييما هذه الكقمات قما يا حصة القرااذ يا القسب أو يا

اللصص الفرقية مل األخصا ية األ طفتتية التا أكدت أن التقميذ أصب

اق اقر ىكتين جمل بسي ةي

ومن الناحية االجتمااية ظمر التلسن مقمتسا اقر التقميذ أصب يشا ك زمال الكقمات التا ىعقمما كنتع
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من التفاخري كما ظمر الترابط تي رين وبين أيراق مجمتاة الد اسة التا مع وبخاصة يا تشاط القعا يا

يترذ الراحةي وهذا يدل أن البرتامج المقترح لإلق اك البصري د ساهب يا زياقذ الرصيد القغتي لقتقميذ.
-3-1الحالة الثالثة:

االسم :مريب.

الجنس :أتعر.

السن 09 :سنتات و 09أهمر.

المستوى :السنة العاتية ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية اميقة.

المالمح العامة :ىقميذذ مجمدذ ولديما د ات ال بأس رما سقتكما هاقئ ولديما حا كبير ل كل مما يفسر
الئياقذ الكبيرذ يا التزن.

-1-3-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

الحظنا من تتا ج هبكة المالحظة أن التقميذذ مريب و غب أتما ىقميذذ مجتمدذ ولديما االمات ال بأس رماي

لكنما ىست يل ىلسين مستتاها أكعر رئياقذ صيدها القغتي الذي يفتقر ألبسط الكقمات بسبا ادل ىمكنما
من الكتابة غب ىعريما اإلها ي اقر الكقمات لكن ال ىست يل التقميذذ حتر كتابة جمقة بسي ةي وهذا ما

أكدى األخصا ية األ طفتتية.

-1-3-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

كان ىجاوب التقميذذ قيجاريا منذ رداية اللصص األولر ولمسنا غبتما يا ىلسين مستتاها التعبيري الكتاراي
يعقر مدا الجقسات لتحظ زياقذ قايعية التقميذذ مريب لقعمل قاخل القسب ويا اللصص مل مختقف

األخصا يين .ومل مرو الت ي أصبلي أكعر د ذ اقر قجاقذ ىكتين جمل بسي ة ومفيدذ ومفمتم ي كما
ظمر التلسن مقلتظا اقر السقتك االجتمااا لقتقميذذ يبدأت رتباقل الكقمات وكذل

المباق ذ يا ىعقيب

زمال ما من تفس المستتى الد اسا حي كاتي ىلرص اقر قااقذ الكقمات يا أو ات الفراغ وىستغل المتا ف

لت قا من زمال ما قااقذ كتابة الكقمات المقدمةي و ىلاول يا رداية كل حصة أن ىظمر لقباحعة أتما
ساادت زمال ما يا مراجعة الكقمات خاصة يا اللصص الجمااية كما لتحظ اقيما زياقذ المشا كة يا

الفصل والتعاون مل المد سيني وهذا يفقي رنا لققتل أن البرتامج كان ل أثر قيجارا اقر التقميذذ و مكنما

من زياقذ صيدها القغتي.
-4-1الحالة الرابعة:

االسم :يعقتب.

الجنس :ذكر

السن 09 :سنتات و 11همر.

المستوى :السنة العاتية ارتدا ا.
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درجة االعاقة :قاا ة سمعية اميقة.

المالمح العامة :سقتك هاقئي د ات معريية ال بأس رما قلر جاتا أن التقميذ لدي ىفاال اجتمااا قيل
مل أ رات خاصة من غير المستتى الد اسا يتجده أكعر األو ات يقعا وحده.

-1-4-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

يعاتا التقميذ من تقص كبير يا صيده القغتي قلر جاتا أت ال يلا الجقسات الفرقية وكان يريض
الذهاب لدى األخصا ية األ طفتتية ألن قايعيت لقعمل متذرذبة بسبا ىك ار الفشل.

-1-4-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

الحظنا يا البداية يض التقميذ يعقتب لجقسات البرتامج وذل تتيجة ىغير الروىين و طبيعة الجقسات مل

الباحعةي ابر اقر ذل رنتع من السقبيةي قما رتلجج بعدل االتتماا من الكتابة قاخل القسب أو المر ي
ولكن سراان ما ىغير ذل

تتيجة الفنيات المستخدمة قاخل الجقسات خاصة التعئيئ و ؤية ىفاال أيراق

مجمتاة الد اسة خالل الجقسات الجمااية لقبرتامج التد يبا المقترح وكذل استجابة التقميذ السريعة لقتعئيئ
الماقي يا تماية كل ملت ي و د است اع التقميذ يعقتب بعد ىلسن أقااه يا الجقسات من زياقذ صيده

القغتي مما أثر قيجابا اقر سقتك العال مل مجمتاة األ راني قلر جاتا ىلسن تتا ج الد اسية رتصري

من المعقمة كما أصب يست يل ىكتين جمل بسي ةي قال أن د ى اقر استرجاع الكقمات المركبة كان

منخفض خاصة اند ياس أثر البرتامج بعد مدذ ثالث أهمر .ومن الناحية أخرى متن اال ت رئمال كما

ىلسن أقااه االجتمااا اقر مستتى الد اسة والمشا كة يا الفصل والمشا كة مل أصلاب يا النشاطاتي

كما كان لقتعئيئ أكبر أثر اقر التقميذ .ومن الجدير بالذكر أن استخدال القعا بشكل قا ب يا معظب
الجقسات التد يبية كان ل بالغ األثر يا ىلسن حالة التقميذ يعقتب وخصتصا اندما كاتي الباحعة ىستخدل

استراىيجية لعا األقوا أو التصت البصريي وهذا قن قل اقر هاا ييدل ال تجااة البرتامج المقترح.
-5-1الحالة الخامسة:

االسم :كنتز.

الجنس :اتعر

السن 10 :سنتات.

المستوى :السنة العالعة ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية متتس ة.

المالمح العامة :ىقميذذ مجتمدذي لديما د ذ االية اقر االتتباه البصري ألكعر من معيري اال اىما االجتمااية
جيدذ مل األ ران من الجنسين.
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-1-5-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

غب النتا ج الجيدذ لقتقميذذ كنتز قال أتنا من خالل هبكة المالحظة صدتا النقص التات يا صيدها

القغتي الكتاراي حي

أن اللالة ال ىست يل ىكتين جمل بسي ة من مبتدأ وخبر غب أتما يا مستتى السنة

العالعة ارتدا اي وىتققر ررتامج يرقي مكعف من طرف األخصا يتين البياغتجية واال طفتتية.

-1-5-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

الحظنا أن قخضاع التقميذذ كنتز لقبرتامج التد يبا المقترح والمكتن من مجمتاة من الجقسات التد يبية
التا ىمي اإلها ذ قليما مسبقا صاحب مجمتاة من التغيرات التا ىعبر ردو ها ان مدى استجابة التقميذذ
وىجاوبما التد يجا لمذا البرتامج المكعفي يمكننا القتل أن التقميذذ حبي باللصص منذ رداية البرتامج

التد يبا المقترح وكان لما قو هال يا الجقسات الجمااية حي

كاتي ىسااد الئمالا من مجمتاة الد اسة

يا أقاا التما ين الجمااية لقبرتامج التد يباي كما أن التقميذذ سراان ما ردأت يا ىكتين بعض الجمل

البسي ة معل (الدل أحمر) وهت األمر الذي أقلي ب المعقمة واألخصا ية األ طفتتية وىلسني د ىما اقر
التعبير الكتارا امتما واقر الفمب الق ار اي كما لتحظ أن التقميذذ ىلسني تتا جما الد اسية غب كتتما من

التالميذ المجتمديني والجدير بالذكر أن استخدال استراىيجية التعقب التعاوتا واستراىيجية التصت البصري

كان يديل التقميذذ من ىلسين د اىما يا استرجاع الكقمات وزياقذ ثقتما رنفسماي كما أن التعئيئ كان ل أكبر
أثر يا زياقذ ىفاال التقميذذ كنتز مل البرتامج امتماي وهذا يديعنا لققتل أن البرتامج التد يبا المقترح يعال

ول أثر قيجارا.

-6-1الحالة السادسة:

االسم :أميمة.

الجنس :أتعر.

السن  10:سنتات و 03أهمر.

المستوى :السنة العالعة ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية اميقة.

المالمح العامة :يمتاز سقتكما بالعدواتية أحياتا اىجاه زمال ما بسبا حبما لققياقذ وىراراما مل قختاتما
الذكت و غب هذا يقديما ىفاال قيجارا مل أ راتماي قلر جاتا أن لديما د ات معريية ال بأس رما.

-1-6-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

لديما تقص مقلتظ يا صيدها القغتي بالملاكات مل المستتى الد اساي قلر جاتا أن التقميذذ وخاصة

يا ماقذ القغة العربية ىعاتا من مشكالت يا الفمب الق ار ا والكتابة مما يفثر سقبا اقر ىلصيقما يا كاية

المتاق.
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-1-6-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

يا رداية جقسات البرتامج كان التقميذذ أميمة ىريض المشا كة أو التفاال معنا وكذل

ىريض البرتامج

التد يبا المقترحي تتيجة ىغير وىين اللياذ اليتمية لقتقميذذ وابرت ان ذل بصري العبا ذ بقتلما أتما ىعبي

من كعرذ اللصص الفرقيةي ولكن سراان ما ىغير ذل حي

ردأت التقميذذ يا التجاوب مل الباحعة ومل من

حتلما من زمال ما خاصة يا اللصص الجماايةي ولتحظ اتخفا

مستتى التتىر والققت الذي كان ظاه ار

اقر التقميذذ قلر جاتا سقتكياىما العدواتيةي وسراان ما ردأت يا ىكتين بعض الجمل البسي ة حسا ما

و ق اقر لسان المعقمة واألخصا ييني كما أن صيدها القغتي ىلسن مستتاه وكان هذا ظاه ار يا طريقة
قجارتما اقر األسئقة قاخل القسبي وبمذا يإن جقسات البرتامج التد يبا المقترح كان لما أثر وات ومقمتس

يا ىنمية الرصيد القغتي خاصة الكتارا وزياقذ الجاتا التفااقا اند التقميذذ .كما أصبلي ى الا رئياقذ

اللصص الخاصة بالبرتامج التد يباي و د ظمر اقر التقميذذ أميمة أيضا أثر التعاون مل زمال ما والباحعة
خاصة يا الجقسات الجمااية حي

أصبلي ىسااد زمال ما وى قا المساادذ قذا لئل األمر مما سااد

كعي ار يا خفض ادواتيتما وزياقذ ىركيئها الستيعاب أكبر د ممكن من الكقماتي و د كان لقتعئيئ الرمئي
أكبر أثر اقر التقميذذي مما يسم لنا بالقتل أن لمذا األخير ىأثير قيجارا.
-7-1الحالة السابعة:

االسم :هريف.

الجنس :ذكر

السن  10:سنتات و 05أهمر.

المستوى :السنة العالعة ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية متتس ة.

المالمح العامة :سقتك هاقئي يعاتا من تسيان أو يتلجج ب لكا يتمرب من أامل المنتطة من خاصة
التعقيمية منماي د اى المعريية ال بأس رماي كما أن ىفااق االجتمااا جيد مل أ رات من الجنسين.

-1-7-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

يعاتا التقميذ من يقر يا الرصيد القغتي كما أت ينسر كعي ار ما ىب ىقديم يا حصص التعبير الكتارا
والتأهيل السمعا من طرف األخصا يين األ طفتتييني قلر جاتا أت لدي تتا ج متتس ة يا ىلصيق يا

جميل المتاق.

-1-7-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

يا رداية جقسات البرتامج كان التقميذ الشريف متلمسا لقجقسات غير ما ىت عنا ىماماي خاصة أتنا غيرتا

من الروىين اليتما لقتقميذ وأصب هناك حصص أخرى مبرمجة أسبتاياي وسراان ما الحظنا التجاوب مل

الباحعة ومل من حتلما من زمال ما ولتحظ ىلسن يا استرجاع التقميذ لقكقمات المقدمة يا البرتامج حتر

الكقمات المركبة الذي كان ظاه ار اقي من خالل ىكتين بعض الجمل البسي ةي كما لتحظ أن جقسات
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البرتامج التد يبا المقترح كان لما أثر وات ومقمتس يا زياقذ الجاتا الرصيد القغتي الكتارا لقتقميذ
الشريف ولمسنا التفاال اإليجارا مل الئمالا خاصة أت أصب يرقق الكقمات الخاصة بالبرتامج التد يبا

المقترح مل مجمتاة الد اسة .كما أصب

اق اقر المشا كة قاخل البيئة الصفية وزاقذ قايعيت لإلتجاز

وهذا ما الحظناه وأكدى المعقمةي و د ظمر اقر التقميذ الشريف أيضا أثر التعاون مل زمال

والباحعة

وخاصة يا اللصص الجماايةي و د كان لقتعئيئ أثر قيجارا قلر جاتا استراىيجية التعقيب التعاوتا يا

اللصص الجماايةي من تستدل من خالل ما ىب مالحظت األثر اإليجارا لقبرتامج التد يبا المقترح.
-8-1الحالة الثامنة:

االسم :تماق.

الجنس :أتعر.

السن  10:سنتات و 11أهمر.

المستوى :السنة الرابعة ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية اميقة.

المالمح العامة :ىقميذذ مجتمدذي سقتكما اامة يمتاز بالمدوا غب أتما انيدذ بعض الشاا ولكن هذا ال
يفثر يا ىفااقما اإليجارا مل زميالىماي لديما د ات معريية جيدذ.

-1-8-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

غب ىلصيقما الجيد وهذا حسا تتا جما الد اسية قال أن التقميذذ لديما تقص وات يا صيدها القغتي

الكتارا بالمقا تة مل مستتى السنة الرابعة ارتدا ا وهذا يفثر يا يممما الق ار ا.
-1-8-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

كاتي التقميذذ تماق يرحة خاصة بعد الجقسة التمميدية وهرحنا لليعيات البرتامج التد يبا المقترح قلر جاتا
أن اللالة أ اقت أن ىأىا لقلصص كل يتلي لكننا يممنما أن ادق اللصص ملدوق بعدق الكقمات .وسراان
ما لمسنا التغيير اإليجارا أثناا اللصص والتجاوب مل الباحعة ومل من حتلما من زمال ما ولتحظ ا ىفاع

يا الرصيد القغتي الكتارا حي

ردأت يا ىكتين بعض الجمل البسي ةي ولتحظ أن جقسات البرتامج

التد يبا المقترح كان لما أثر وات ومقمتس يا زياقذ المستتى التلصيقا يا جميل المتاق وىتسيل
المد كات القغتية الكتارية لقتقميذذ بلي أصبلي ىسعر لبذل مجمتق أكعر ويمب وكتابة كقمات أخرى متجتقذ

يا المقر الد اسا كما أخبرتا أستاذها أن الجاتا التفااقا زاق اند التقميذذ وخاصة بعد أن تقص اندها

العناق .وهذا ما يفكد تجااة البرتامج التد يبا المقترح.
-9-1الحالة التاسعة:

االسم :هبة.

الجنس :أتعر.

السن  11:سنتات.
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المستوى :السنة الرابعة ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية متتس ة.

المالمح العامة :ىقميذذ هاق ة السقتكي لديما ىفاال اجتمااا و د ات معريية ال بأس رمبي مستتاها التلصيقا
ىلي المتتسط.

-1-9-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

ىعاتا من تقص يا لغة اإلها ذ والرصيد القغتي الكتارا حي قذا طرحي اقيما سفال ىتمرب قا ما وىتلجج

بعدل يممما لإلها ذي د اىما القغتية ملدوقذ غب أتما يا السنة الرابعة ارتدا اي ىميل قلر الت تف والعبات

يا وتل هب ثاري.

-1-9-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

يا رداية جقسات البرتامج كان التقميذذ هبة ىريض المشا كة أو التفاال معنا وكذل ىريض البرتامج التد يبا
المقترحي تتيجة ىغير وىين اللياذ اليتمية لقتقميذذ وابرت ان ذل

الجقسات األولر ولكن سراان ما ىغير ذل حي

بعدل قق اكما ويممما لقتعقيمات يا

ردأت التقميذذ هبة يا التجاوب مل الباحعة ومل من حتلما

من زمال ما خاصة يا اللصص الجمااية ولتحظ اتخفا

مستتى التتىر الذي كان ظاه ار اقر التقميذذ

وسراان ما ردأت يا استيعاب الكقمات ويممما حتر أتما مل تماية جقسات البرتامج أصبلي ىكتن بعض

الجمل البسي ةي كما لتحظ أن جقسات البرتامج التد يبا المقترح كان ل أثر وات ومقمتس يا زياقذ
الجاتا التفااقا اند التقميذذ حي الحظنا أتما ىتشا ك الكقمات التا ىعقمتما يا البرتامج مل زمال ما الغير

مبرمجين تمن مجمتاة الد اسة .كما أصبلي اق ذ اقر المباق ذ بالكالل باإلها ذ بعد أن كاتي ىتلجج

ادل يممما لإلها ذي يأصبلي اق ذ اقر المشا كة قاخل القسب وهذا ما أكدى مالحظة الباحعة واألستاذ
المسفول اقر القسبي و د ظمر اقر التقميذذ هبة أيضا أثر التعاون مل زمال ما والباحعة خاصة يا

استراىيجية التعقب التعاوتا ولعا األقوا ي و د كان لقتعئيئ األثر األكبر يا التأثير اقر التقميذذي مما يمكننا

من استنتاج تجاح البرتامج التد يبا.
-10-1الحالة العاشرة:

االسم :قياق.

الجنس :ذكر.

السن  11:سنتات و 02أهمر.

المستوى :السنة الرابعة ارتدا ا.

درجة االعاقة :قاا ة سمعية متتس ة.

المالمح العامة :ىقميذ هاقئ وخجتل ال يباق مل زمال ي لدي د ات معريية ال بأس رما وىلصيق الد اسا
اتما متتسط.
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-1-10-1تقييم التلميذ قبل تطبيق البرنامج:

يعاتا التقميذ من يقر وات يا صيده القغتيي قلر جاتا أن ىفااق االجتمااا متتسط مل جمااة األ ران

وحتر قاخل البيئة الصفيةي مما يئيد من ملدوقية الرصيد القغتيي كما أن تتا ج الد اسية متتس ة بسبا
ادل يمم ل سئقة الكتارية خاصة قذا ىغيرت صيغة السفال.

-1-10-1تقييم التلميذ بعد إخضاعه للبرنامج التدريبي:

يا رداية جقسات البرتامج كان التقميذ قياق يريض المشا كة أو التفاال معنا ب ريقة غير مباهرذ حي

أت

ال يريض القدول لقلصص لكن هب غير متفاال مل الباحعةي مما ات رتا قلر قخضاا لبعض الجقسات
الجمااية اقر غ ار زمال ي وهذا بسبا ىغير وىين اللياذ اليتمية لقتقميذ وخجق ولكن سراان ما ىغير

ذل حي ردأ التقميذ قياق يا التجاوب مل الباحعة ومل من حتل من زمال ولتحظ اتخفا

مستتى الخجل

الذي كان ظاه ار اقر التقميذ وسراان ما ردأ يا التجاوب مل الجقسات الخاصة بالبرتامج التد يبا المقترح
و هذا ما ىب مالحظت أيضا يا ساحة القعا و قاخل القسبي حي

است اع أن يلسن من مستتاه الد اسا

وأصب يباق بالمشا كة قاخل البيئة الصفيةي ويا تماية البرتامج التد يبا المقترح أصب يكتن بعض الجمل
البسي ةي كما لتحظ أن جقسات البرتامج كان لما أثر وات ومقمتس يا زياقذ الجاتا التفااقا اند التقميذ.

كما أصبلي اق اقر المباق ذ بالكالل يأصب

اق ذ اقر القاا التلية أ رات من غير مستتاه الد اسا وحتر

األكبر من سناي و د ظمر اقر التقميذ قياق أيضا أثر التعاون مل زمال

والباحعة وخاصة اند استخدال

استراىيجية القعا والتعقب التعاوتا و د كان لقتعئيئ أكبر أثر يا مساادذ التقميذ اقر زياقذ صيده القغتي
الكتارا وىفااق مل زمال ي ومن تستخقص تجاات البرتامج التد يبا المقترح.
-2عرض نتائج الفرضية العامة وتحليلها:

ىنص الفرتية العامة لقد اسة اقر أن " لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت
والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) ىأثير يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين سمعيا".

إليجاد حجم الثر لمعالجات أفراد مجموعة الدراسة (المعاقين سمعيا) ،تم تطبيق اختبار كوهين ( )dالذي
يتمثل نص قانونه كالتالي:

بحيث :t :قيمة اختبار (ت)

𝒕
𝐍√

=𝐝

 : Nعدد العينة

ولدينا :حجم الثر صغير d :تساوي أو تفوق 0.2

حجم الثر متوسط d :تساوي أو تفوق 0.5

حجم الثر كبير d :تساوي أو تفوق 0.8

وبعد المعالجة اإلحصا ية وى بيت اتتن كتهين لقياس حجب األثر كاتي النتا ج كالتالا:

150

عرض وتحليل النتائج

الفصل الخامس

جدول رقم ( )27يوضح داللة حجم لثر للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور
والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي لدى المعاقين سمعيا
المتتسط

المتغير

القياس

العينة

البرتامج

القبقا

10

24.20

البعدي

10

358.90

التد يبا
المقترح

االتلراف

اللسارا

المعيا ي

21.306
37.46

ق جة
اللرية

9

يمة

اال ىباط
r

0.534

يمة

يمة

"ت" t

الداللة

33.39
6

0.000

حجب األثر
كتهين
)(d

10.56

من خالل النتا ج المتتلة يا الجدول ( )27تجد أن:

 يمة (ت) ىقد رـ ( )33.396وها يمة قالة قحصا يا اند مستتى الداللة  )sig=0.001(0.01ومن
ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس البعدي والقياس القبقا اقر أيراق مجمتاة

الد اسةي كما تجد أن يمة المتتسط اللسارا لققياس البعدي ( )358.90باتلراف معيا ي د ه ()37.46ي
جاات أكبر من يمة المتتسط اللسارا لققياس القبقا والتا د ت رـ ( )24.20باتلراف معيا ي د ه

( )21.306ما يفكد لنا أن الفرو لصال القياس البعدي.

 ومن خالل مالحظة يمة اال ىباط ( )rالتا د ت رـ ( )0.534ىبين أتما يمة متجبة ومرىفعة وىأخذ اىجاه
طرقيا لصال ق جات القياس البعدي.

 أما بالنسبة لقيمة كتهين ) )dىساوي ( )10.56وها يمة مرىفعة ىدل اقر أن حجب األثر كبير لقبرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد

القغتي الكتارا وباإلسقاط اقر ما جاا ب (الد قيري 2006ي ص )79تجد حجب األثر تعيف اندما ىقل
يمة كتهين ان ( )0.20ومتتسط اندما ىكتن يمة كتهين ملصت ذ ما رين ( )0.20-0.50ومرىفعا

اندما ىكتن أكبر من ()0.80ي وبمأن يمة كتهين لدينا مرىفعة ومن تقتل أن البرتامج التد يبا المقترح

لإلق اك البصري القا ب اقر الصت و الكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا
لدى المعا ين سمعيا يفثر رد جة مرىفعة.

 ومنه نقبل الفرضية البديلة التي مفادها " للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور

والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) تأثير في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى المعاقين سمعيا" .حيث

أنه توجد فروق بين أثر القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.

-3عرض نتائج الفرضية الولى وتحليلها:

تصي الفرتية األولر اقر أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا

والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير الجنس (ذكر/أتعر) لدى أيراق

مجمتاة الد اسة".
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-1-3لمعرفة الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى

لمتغير الجنس (ذكور/إناث) ،تم التحقق من اعتدالية التوزيع عن طريق اختبار شابيرو فكانت النتائج
كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )28يوضح نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

القياس

القياس
القبقا

ق جة

يمة مستتى

اللريةddl

الداللة

ذكت

5

0.953

5

0.76

قتاث

5

0.864

5

0.24

المجمتاات العدق

يمة هاريرو

الق ار
قاتدالية
التتزيل
ااتدالية
التتزيل

 يتض من خالل الجدول ب ( )28أن يمة هاريرو لمجمتاة الذكت يا القياس القبقا ىساوي ()0.953

و يمة مستتى الداللة ( )0.76أي ( )0.05<0.76وها غير قالة قحصا ياي و يمة هاريرو لمجتاة اإلتاث

يا القياس القبقا ( )0.864بمستتى قاللة يقد رـ ( )0.24أي ( )0.05>0.24وها غير قالة قحصا يا
ومن ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين مجمتاة الذكت واإلتاث يا القياس القبقا أليراق مجمتاة

الد اسة أي ىتمتل رتتزيل ااتدالا لقبرتامج التد يسا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت و الكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا وهذا ما يفكده الشكقين التاليين:

الشكل رقم ( :)28يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس القبلي
للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

 من خالل الشكل ب ( )28تالحظ منلنر رياتا ممعل اقي خط مستقيب ىتتزع اقي البياتات وهذا يدل اقر
التتزيل ال بيعا (االاتدالا)ي واقي يتب اختبا الفرتية األولر يا هقما األول (القياس القبقا) رت بيت

قختبا (ت) لعينتين مستققتين ()independent-samples-Ttestي وبعد المعالجة اإلحصا ية)ي ىتصقنا
لقنتا ج التالية:
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جدول رقم ( )29يوضح الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك
البصري تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

البرتامج
التد يبا
المقترح

المتتسط

المجمتاات

العدق

ذكت

5

17.60

قتاث

5

30.80

االتلراف

اللسارا

المعيا ي
9.52
28.66

ق جة
اللرية

8

يمة

مستتى

يمة(ت)

الداللة
0.977

0.357

الداللة
غير
قالة

 يتض من خالل الجدول ( )29ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس القبقا
لقبرتامج التد يسا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا

زياقذ الرصيد القغتي الكتابي ىعئى لمتغير الجنس (ذكت /قتاث) وهذا يرجل قلر أن المتتسط اللسارا

لمجمتاة الذكت د رـ ( )17.60باتلراف معيا ي د ه ()9.52ي وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة اإلتاث

()30.80ي باتلراف معيا ي د ه ()28.66ي كما د ت يمة (ت) رـ ()0.977ي وبقغي يمة مستتى الداللة
()0.357أي ()0.05>0.357ي بمعنر أتما غير قالة قحصا يا.

-2-3لمعرفة الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى

لمتغير الجنس(ذكور/إناث) ،إال أنه تم التحقق من اعتدالية التوزيع عن طريق اختبار شابيرو ،فكانت
النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )30يوضح نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

القياس
القياس البعدي

ق جة اللرية

يمة مستتى

ddl

الداللة
1.00

ااتدالية التتزيل

0.23

ااتدالية التتزيل

المجمتاات

العدق

يمة هاريرو

ذكت

5

0.999

5

قتاث

5

0.863

5

الق ار

يتض من خالل الجدول ب ( )30أن يمة هاريرو لمجمتاة الذكت يا القياس البعدي ىساوي ()0.999

و يمة مستتى الداللة ( )1.00أي ( )0.05>1.00وها غير قالة قحصا ياي و يمة هاريرو لمجتاة اإلتاث

يا القياس البعدي ( )0.863بمستتى قاللة يقد رـ ( )0.23أي ( )0.05>0.23وها غير قالة قحصا يا
ومن ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين مجمتاة الذكت واإلتاث يا القياس البعدي أليراق مجمتاة

الد اسةي أي ىتمتل رتتزيل ااتدالا لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات
(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا وهذا ما يفكده الشكل التالا:
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الشكل رقم ( :)29يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس البعدي
للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

 من خالل الشكل ب ( )29تالحظ منلنر رياتا ممعل اقي خط مستقيب ىتتزع اقي البياتات وهذا يدل اقر
التتزيل ال بيعا (االاتدالا)ي واقي يتب اختبا الفرتية األولر رت بيت اختبا (ت) لعينتين مستققتين

()independent-samples-Ttestي وبعد المعالجة اإلحصا ية ىتصقنا لقنتا ج التالية:

جدول رقم ( )31يوضح الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك
البصري تعزى لمتغير الجنس(ذكور/إناث)

البرتامج

التد يبا
المقترح

المتتسط

المجمتاات

العدق

ذكت

5

347.80

قتاث

5

370.00

االتلراف

اللسارا

المعيا ي
38.40
37.07

ق جة

اللرية
8

يمة(ت)

2.211

يمة

الداللة
0.032

الداللة
قالة

قحصا يا

 يتض من خالل الجدول ب ( )31وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس البعدي

لقبرتامج التد يسا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا

زياقذ الرصيد القغتي الكتارا ىعئى لمتغير الجنس (ذكت /قتاث) وهذا يرجل قلر أن المتتسط اللسارا

لمجمتاة الذكت ( )347.80باتلراف معيا ي د ه ()38.40ي وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة اإلتاث

( )370.00باتلراف معيا ي د ه ()37.07ي كما د ت يمة (ت) رـ ()2.211ي وبقغي يمة مستتى
الداللة ( )0.032أي ( )0.05<0.032وها يمة قالة قحصا يا اند مستتى الداللة 0.05ي أي الفرو
ىعئى لصال اإلتاث للصتلمب اقر المتتسط اللسارا األكبر.

 ومنه نقبل الفرضية البديلة التي مفادها " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس
القبلي والقياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) تعزى لمتغير الجنس (ذكر/أنثى) لدى أفراد مجموعة

الدراسة"ـ حيث أنه توجد فروق في القياس البعدي لصالح متغير الجنس الخاص باإلناث.
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-4عرض نتائج الفرضية الثانية وتحليلها:

ىنص الفرتية العاتية اقر أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا
والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة)

لدى أيراق مجمتاة الد اسة".

-1-4لمعرفة الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى

لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة ،تم التحقق من اعتدالية التوزيع عن

طريق اختبار شابيرو ،فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )32يوضح نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة.
القياس

ق جة اللرية
ddl

يمة مستتى
الداللة

0.11

قاتدالية التتزيل

0.303

أاتدالية التتزيل

المجمتاات

العدق

يمة هاريرو

اميقة

5

0.703

5

متتس ة

5

0.879

5

القياس القبقا

الق ار

 يتض من خالل الجدول ب ( )32أن يمة هاريرو لمجمتاة االاا ة العميقة يا القياس القبقا ىساوي
( )0.703و يمة مستتى الداللة ( )0.11أي ( )0.05<0.11وها غير قالة قحصا ياي و يمة هاريرو

لمجمتاة اإلاا ة المتتس ة يا القياس القبقا ( )0.879بمستتى قاللة يقد رـ ( )0.30أي()0.05>0.30
وها غير قالة قحصا يا ومن ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين مجمتاة االاا ة العميقة والمتتس ة

يا القياس القبقا أليراق مجمتاة الد اسةي أي ىتمتل رتتزيل ااتدالا لقبرتامج التد يسا المقترح لإلق اك

البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا وهذا ما
يفكده الشكل التالا:

الشكل رقم ( :)30يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس القبلي
للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير درجة االعاقة (متوسطة/عميقة)
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 من خالل الشكل ب ( )30تالحظ منلنر رياتا ممعل اقي خط مستقيب ىتتزع اقي البياتات وهذا يدل اقر
التتزيل ال بيعا (االاتدالا)ي واقي يتب ى بيت قختبا (ت) لعينتين مستققتين (independent-samples-
)Ttestي وبعد المعالجة اإلحصا ية ىتصقنا لقنتا ج التالية:

جدول رقم ( )33يوضح الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك
البصري تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة
المجمتاات العدق
البرتامج

قاا ة

التد يبا

متتس ة

المقترح

5

اللسارا

االتلراف

المعيا ي

ق جة

المتتسط
32.80

25.64

8

اللرية

يمة(ت)

يمة

1.330

 0.220غير

الداللة

الداللة
قالة

قاا ة اميقة 5

13.37

15.60

 يتض من خالل الجدول ( )33ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس القبقا
لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ

الرصيد القغتي الكتارا ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسةي وهذا يرجل
قلر أن المتتسط اللسارا لمجمتاة االاا ة المتتس ة ( )32.80باتلراف معيا ي د ه ()25.64ي وبقغ

المتتسط اللسارا لمجمتاة االاا ة العميقة ( )15.60باتلراف معيا ي د ه ()13.37ي كما د ت يمة

(ت) رـ ()1.330ي و د ت يمة مستتى الداللة رـ ( )0.220أي ( )0.05<0.220وها يمة غير قالة
قحصا يا.

-2-4لمعرفة الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى

لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة ،إال أنه تم التحقق من اعتدالية

التوزيع عن طريق اختبار شابيرو ،فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )34يوضح نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة.

القياس

المجمتاات

العدق

يمة هاريرو

القياس

اميقة

5

0.489

5

متتس ة

5

0.632

5

البعدي

مستتى الق ار

ق جة اللرية

يمة

ddl

الداللة
0.48

قاتدالية التتزيل

0.63

أاتدالية التتزيل

 يتض من خالل الجدول ب ( )34أن يمة هاريرو لمجمتاة اإلاا ة العميقة يا القياس البعدي ىساوي
( )0.489و يمة مستتى الداللة ( )0.48أي ( )0.05>0.48وها غير قالة قحصا ياي و يمة هاريرو
لمجمتاة االاا ة المتتس ة يا القياس البعدي ( )0.632بمستتى قاللة يقد

رـ ( ).0.63أي

( )0.05>0.63وها غير قالة قحصا يا ومن ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين مجمتاة االاا ة
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العميقة والمتتس ة يا القياس البعدي أليراق مجمتاة الد اسةي أي ىتمتل رتتزيل ااتدالا لقبرتامج التد يبا

المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي

الكتارا وهذا ما يفكده الشكل التالا:

الشكل رقم ( :)31يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس البعدي
للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري تعزى لمتغير درجة االعاقة (متوسطة/عميقة)

 من خالل الشكل ب ( )31تالحظ منلنر رياتا ممعل اقي خط مستقيب ىتتزع اقي البياتات وهذا يدل اقر
التتزيل ال بيعا(االاتدالا)ي واقي يتب ى بيت اختبا (ت) لعينتين مستققتين (independent-samples-

 ،)Ttestوبعد المعالجة اإلحصا ية ىتصقنا لقنتا ج التالية:

جدول رقم ( )35يوضح الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك
البصري تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى أفراد مجموعة الدراسة
المجمتاات العدق

المتتسط

اللسارا

االتلراف

المعيا ي

ق جة

اللرية

يمة(ت)

يمة

مستتى

الداللة

الداللة
البرتامج

التد يبا

المقترح

5

39.20 336.60

ااا ة

ااا ة اميقة 5

19.43 381.20

متتس ة

8

2.279

0.052

قالة

قحصا يا

 يتض من خالل الجدول ( )35وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس البعدي لقبرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد
القغتي الكتارا ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسةي حي رقغ المتتسط

اللسارا لمجمتاة اإلاا ة المتتس ة ( )336.60باتلراف معيا ي د ه ()39.20ي وبقغ المتتسط اللسارا

لمجمتاة اإلاا ة العميقة ( )381.20باتلراف معيا ي د ه ()19.43ي كما د ت يمة (ت) رـ ()2.279ي
و يمة مستتى الداللة ( )0.052أي ( )0.05>0.052وها يمة قالة قحصا يا.

 ومنه نقبل الفرضية البديلة التي مفادها " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس
القبلي والقياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام
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التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) تعزى لمتغير درجة اإلعاقة (متوسطة/عميقة) لدى

أفراد مجموعة الدراسة"ـ حيث أنه توجد فروق في القياس البعدي لصالح متغير درجة اإلعاقة الخاص
اإلعاقة المتوسطة.

-5عرض نتائج الفرضية الثالثة وتحليلها:

ىنص الفرتية العالعة اقر أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا
والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة

الد اسة".

-1-5لمعرفة الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري

بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى أفراد

مجموعة الدراسة تم التحقق من اعتدالية التوزيع عن طريق اختبار شابيرو ،فكانت النتائج كما هي

موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )36يوضح نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة
الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة.

القياس

المجموعات
السنة الثانية
ابتدائي

القياس القبلي

السنة الثالثة
ابتدائي

السنة الرابعة
ابتدائي

 يتض من خالل الجدول

العدد

قيمة شابيرو

درجة الحرية
ddl

قيمة مستوى
الداللة

القرار

4

0.852

4

0.23

اعتدالية التوزيع

3

0.895

3

0.38

اعتدالية التوزيع

3

0.979

3

0.71

اعتدالية التوزيع

ب ( )36أن يمة هاريرو لمجمتاة السنة العاتية يا القياس القبقا ىساوي

( )0.852و يمة مستتى الداللة ( )0.23أي ( )0.05>0.23وها غير قالة قحصا يا و يمة هاريرو
لمجمتاة السنة العالعة يا القياس القبقا ( )0.895بمستتى قاللة يقد رـ ( )0.38أي ()0.05>0.38

وها غير قالة قحصا ياي و يمة هاريرو لمجمتاة السنة الرابعة يا القياس القبقا ( )0.979بمستتى قاللة

يقد رـ ( )0.71أي ( )0.05>0.71وها غير قالة قحصا يا ومن ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين

المستتيات الد اسية (السنة العاتية ارتدا ا/السنة العالعة ارتدا ا/السنة الرابعة ارتدا ا) لدى أيراق مجمتاة

الد اسة يا القياس القبقاي أي ىتمتل رتتزيل ااتدالا لقبرتامج التد يسا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر

الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا وهذا ما يفكده الشكل التالا:
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الشكل رقم ( :)32يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس القبلي

للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة
ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة

 من خالل الشكل ب ( )32تالحظ منلنر رياتا ممعل اقي خط مستقيب ىتتزع اقي البياتات وهذا يدل اقر
التتزيل ال بيعا (االاتدالا)ي واقي يتب اختبا الفرتية العالعةي يا هقما األول (القياس القبقا) رت بيت

اختبا (ت) لعينتين مستققتين()independent-samples-Ttestي وبعد المعالجة اإلحصا ية ىتصقنا
لقنتا ج التالية:

جدول رقم ( )37يبين قيمة ( )Fلداللة الفروق في متوسط درجات القياس القبلي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة
الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة

مجمتع المربعات
ىباين رين
المجمتاات
ىباين قاخل
المجمتاات
المجمتع

563.517
3522.083

متتسط مجمتع
المربعات
281.758

503.155

4085.600

ق جة اللرية
2
7

F

0.560

يمة مستتى
الداللة

0.595

الداللة

غير
قالة

9

 يتض من الجدول ب ( )37أااله أن يمة مجمتع المربعات لقتباين رين المجمتاات د ت رـ ()563.517
بمتتسط د ه ()281.758ي أما التباين قاخل المجمتاات يقد د مجمتع مربعاى رـ ()3522.083
بمتتسط

يمت ()503.155ي كما أن يمة "  " Fىساوي ( )0.560بقيمة مستتى قاللة ( )0.595أي

( )0.05>0.595وها غير قالة قحصا يا واقي ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات
القياس القبقا لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ

الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا رين المستتيات الد اسية (السنة العاتية ارتدا ا/السنة العالعة
ارتدا ا/السنة الرابعة ارتدا ا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة.
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-2-5لمعرفة الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريسي المقترح لإلدراك البصري بين

المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة

الدراسة ،تم التحقق من اعتدالية التوزيع عن طريق اختبار شابيرو ،فكانت النتائج كما هي موضحة في
الجدول التالي:

جدول رقم ( )38يوضح نتائج اختبار شابيرو العتدالية توزيع درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي
المقترح لإلدراك البصري بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة
الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة.

القياس

المجموعات
السنة الثانية
ابتدائي

القياس البعدي

السنة الثالثة
ابتدائي

السنة الرابعة
ابتدائي

 يتض من خالل الجدول

العدد

قيمة شابيرو

درجة الحرية
ddl

قيمة مستوى
الداللة

القرار

4

0.852

4

0.23

إعتدالية التوزيع

3

0.898

3

0.38

اعتدالية التوزيع

3

0.979

3

0.71

اعتدالية التوزيع

ب ( )38أن يمة هاريرو لمجمتاة السنة العاتية يا القياس البعدي ىساوي

( )0.852و يمة مستتى الداللة ( )0.23أي ( )0.05>0.23وها غير قالة قحصا يا و يمة هاريرو
لمجمتاة السنة العالعة يا القياس البعدي ( )0.898بمستتى قاللة يقد رـ ( )0.38أي ()0.05>0.38
وها غير قالة قحصا ياي و يمة هاريرو لمجمتاة السنة الرابعة يا القياس البعدي ( )0.979بمستتى قاللة

يقد رـ ( )0.71أي ( )0.05>0.71وها غير قالة قحصا يا ومن ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين

المستتيات الد اسية (السنة العاتية ارتدا ا/السنة العالعة ارتدا ا/السنة الرابعة ارتدا ا) لدى أيراق مجمتاة

الد اسة يا القياس البعديي أي ىتمتل رتتزيل ااتدالا لقبرتامج التد يسا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر
الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا وهذا ما يفكده الشكل التالا:
الشكل رقم ( :)33يوضح التوزيع االعتدالي حسب مخطط ( )Q-Q Plotلدرجات القياس البعدي

للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة
ابتدائي/السنة الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة
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 من خالل الشكل ب ( )33تالحظ منلنر رياتا ممعل اقي خط مستقيب ىتتزع اقي البياتات وهذا يدل اقر
التتزيل ال بيعا (االاتدالا)ي واقي يتب قختبا الفرتية العالعة رت بيت قختبا (ت) لعينتين مستققتين

()independent-samples-Ttestي وبعد المعالجة اإلحصا ية ىتصقنا لقنتا ج التالية:

جدول ( )39يبين قيمة ( )Fلداللة الفروق في متوسط درجات القياس البعدي للبرنامج التدريبي

المقترح لإلدراك البصري بين المستويات الدراسية (السنة الثانية ابتدائي/السنة الثالثة ابتدائي/السنة
الرابعة ابتدائي) لدى أفراد مجموعة الدراسة

مجمتع المربعات
ىباين رين
المجمتاات
ىباين قاخل
المجمتاات
المجمتع

 يتض

من الجدول

2538.817
10092.083

متتسط مجمتع
المربعات
1269.408

1441.726

12630.900

F

ق جة اللرية

يمة الداللة

الداللة

2
7

0.880

0.456

غير
قالة

9

ب ( )39أااله أن يمة مجمتع المربعات لقتباين رين المجمتاات د ت رـ

( )2538.817بمتتسط د ه ()1269.408ي أما التباين قاخل المجمتاات يقد د مجمتع مربعاى رـ
( )10092.083بمتتسط يمت ()1441.726ي كما أن يمة " "Fىساوي ( )0.880بقيمة مستتى قاللة

( )0.456أي ( )0.05>0.456وها غير قالة قحصا يا واقي ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية يا
متتسط ق جات القياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا رين المستتيات الد اسية (السنة العاتية
ارتدا ا/السنة العالعة ارتدا ا/السنة الرابعة ارتدا ا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة.

 ومنه نرفض الفرضية البديلة التي مفادها " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

القياس القبلي والقياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات

(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) بين المستويات الدراسة لدى أفراد مجموعة

الدراسة" ،ونقبل الفرضية الصفرية التي تقول أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات القياس القبلي والقياس البعدي للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور

والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) بين المستويات الدراسة لدى أفراد
مجموعة الدراسة".

-6عرض نتائج الفرضية الرابعة وتحليلها:

ىنص الفرتية الرابعة اقر أت " ىتجد اال ة ا ىباطية رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة

العربية وى بيت البرتامج المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي)

يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا)".
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لقتلقت من صلة الفرتية ىب استخدال معامل اال ىباط ريرستن" "Rلمعرية ما قذا كاتي هناك اال ة ا ىباطية
رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج المقترح لإلق اك البصري القا ب

اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا.

جدول رقم ( )40يمثل العالقة بين عالمات أفراد مجموعة الدراسة في مادة اللغة العربية وتطبيق

البرنامج المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة
الرصيد اللغوي الكتابي

المعالجة االحصا ية
البرتامج المقترح

لإلق اك البصري
االمات ماقذ القغة
العربية

العينة

اإلتلراف

المتتسط

اللسارا

المعيا ي

10

358.90

37.46

10

9.45

0.49

يمة
ريرستن()R

0.572

يمة الداللة

0.047

الداللة

قالة قحصا يا

 من خالل الجدول ب ( )40يتض أن المتتسط اللسارا لقبرتامج يمت ( )358.90باتلراف معيا ي د ه
()37.46ي والمتتسط اللسارا لعالمات القغة العربية يمت ( )9.45باتلراف معيا ي د ه ()0.49ي كما
د ت يمة معامل اال ىباط ريرستن ( )Rرـ ( )0.572ها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة  0.05ومن

ىتجد اال ة ا ىباطية متجبة رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج

المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي

الكتارا.

 ومنه نقبل الفرضية البديلة التي مفادها " توجد عالقة ارتباطية بين عالمات أفراد مجموعة الدراسة في
مادة اللغة العربية وتطبيق البرنامج المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام

التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي)" .حيث أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بين عالمات
اللغة العربية وتطبيق لبرنامج المقترح.

-7عرض نتائج الفرضية الخامسة وتحليلها:

ىنص الفرتية الخامسة اقر أت " يمتد ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك لدى أيراق مجمتاة الد اسة
لما بعد الت بيت بفترذ زمنية تامما  3أهمر".

إليجاق حجب األثر لمعالجات أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بعد مدذ  3أهمري ىب ى بيت اختبا

كتهين ( )dالذي يتمعل تص اتتت كالتالا:
بحيث :t :قيمة اختبار (ت)

𝒕
𝐍√

=𝐝

 :Nعدد العينة

ولدينا :حجم الثر صغير d :تساوي أو تفوق 0.2
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حجم الثر متوسط d :تساوي أو تفوق 0.5

حجم الثر كبير d :تساوي أو تفوق 0.8

وبعد المعالجة اإلحصا ية وى بيت اتتن كتهين لقياس حجب األثر كاتي النتا ج كالتالا:

جدول رقم ( )41يوضح داللة حجم لثر للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري لدى أفراد مجموعة
الدراسة لما بعد التطبيق بفترة زمنية قوامها  3أشهر.

المتغير

البرتامج
المقترح

لإلق اك

البصري

القياس

العينة

البعدي

10

المتتسط

االتلراف

اللسارا

المعيا ي

358.90

37.46

ق جة
اللرية

بعد
مرو

مدذ 3

10

303.90

9

49.26

يمة
اال ىباط
r

0.902

حجب األثر
يمة t

7.770

يمة الداللة

كتهين

االحصا ية

)(d

0.000

2.45

أهمر

 من خالل النتا ج المتتلة يا الجدول ب ( )41تجد أن يمة (ت) ىقد رـ ( )7.770وها يمة قالة

قحصا يا اند مستتى الداللة  )sig=0.001(0.01ومن ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا
ق جات القياس البعدي ويا ياس األثر بعد مدذ  3أهمر اقر أيراق مجمتاة الد اسةي كما تجد أن يمة

المتتسط اللسارا لققياس البعدي ( )358.90باتلراف معيا ي ( )37.46جاات أكبر من يمة المتتسط

اللسارا لقياس األثر بعد مدذ  3أهمر والتا د ت رـ ( )303.90ما يفكد لنا أن الفرو لصال القياس

البعدي.

 ومن خالل مالحظة يمة اال ىباط ( )rالتا د ت ب ( )0.902ىبين أتما يمة متجبة ومرىفعة وىأخذ اىجاه
طرقيا لصال ق جات القياس البعدي

 أما بالنسبة لقيمة كتهين ) )dىساوي ( )2.45وها يمة مرىفعة ىدل اقر أن حجب األثر كبير لقبرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد

القغتي الكتارا وباإلسقاط اقر ما جاا ب (الد قيري 2006ي ص )79تجد حجب األثر تعيف اندما ىقل
يمة كتهين ان ( )0.20ومتتسط اندما ىكتن يمة كتهين ملصت ذ ما رين ( )0.20-0.50ومرىفعا

اندما ىكتن أكبر من ()0.80ي وبمأن يمة كتهين لدينا مرىفعة ييمكننا القتل أن يمة األثر لقبرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد

القغتي الكتارا لدى أيراق مجمتاة الد اسة ىمتد لما بعد الت بيت بفترذ زمنية تامما  3أهمر.

 ومنه نقبل الفرضية البديلة التي مفادها " يمتد تأثير البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم

على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى أفراد مجموعة
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الدراسة لما بعد التطبيق بفترة زمنية قوامها  3أشهر" .حيث أن أثر البرنامج التدريبي المقترح يمتد لما

بعد التطبيق بمدة زمنية قوامها  3أشهر.

-8عرض نتائج الفرضية السادسة وتحليلها:

ىنص الفرتية الساقسة اقر أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات ياس البرتامج

التد يبا المقترح لإلق اك البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات

الد اسية لمجمتاة الد اسة".

لمعرية الفرو يا متتسط ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت

والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد

الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية (السنة  2ارتدا ا/السنة  3ارتدا ا /السنة  4ارتدا ا) لمجمتاة
البل ي ىب استخدال ىلقيل التباين "  " fألكعر من مجمتاتين وهذا ما يتتل الجدول التالا:

جدول رقم ( )42يبين قيمة ( )Fلداللة الفروق في متوسط درجات قياس البرنامج التدريبي المقترح
لإلدراك البصري لدى أفراد مجموعة الدراسة لما بعد التطبيق بفترة زمنية بين المستويات الدراسية
(السنة  2ابتدائي/السنة  3ابتدائي /السنة  4ابتدائي)

مجمتع المربعات
ىباين رين

المجمتاات
ىباين قاخل
المجمتاات
المجمتع

732.817
21114.083

متتسط مجمتع
المربعات
366.408

3016.298

21846.900

ق جة اللرية

F

يمة الداللة

الداللة

2
7

0.121

0.887

غير
قالة

9

 يتض من الجدول أااله أن يمة مجمتع المربعات لقتباين رين المجمتاات د ت رـ ( )732.817بمتتسط
د ه ()366.408ي أما التباين قاخل المجمتاات يقد د مجمتع مربعاى رـ ( )21114.083بمتتسط
يمت ()3016.298ي كما أن يمة " "Fىساوي ( )0.887وها غير قالة قحصا يا واقي ال ىتجد يرو

ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر

الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا لدى أيراق مجمتاة الد اسة
لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية(السنة  2ارتدا ا/السنة  3ارتدا ا /السنة  4ارتدا ا).

 ومنه نرفض الفرضية البديلة التي مفادها " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات قياس

البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) في
زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى أفراد مجموعة الدراسة لما بعد التطبيق بفترة زمنية بين المستويات

الدراسية لمجموعة الدراسة" ،ونقبل الفرضية الصفرية التي تقول أنه "ال " توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات قياس البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات
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(باستخدام التعزيز الرمزي) في زيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى أفراد مجموعة الدراسة لما بعد التطبيق
بفترة زمنية بين المستويات الدراسية لمجموعة الدراسة".

خالصة الفصل:

ىب من خالل هذا الفصل ار

قلر ار

وىلقيل تتا ج الد اسةي وذل رتلقيل تتا ج الفرتية العامة لقد اسة وصتال

وىلقيل تتا ج الفرتيات الفراية كل اقر حدىي حي

قلي النتا ج اقر وجتق يرو ذات قاللة

قحصا ية ألثر البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري لئياقذ الرصيد القغتي الكتارا لدي المعا ين سمعيا

رين القياسين القبقا والبعدي لمجمتاة الد اسة لصال القياس البعدي مما يدل اقر يعالية البرتامج ي كما
ىب بتل معظب الفرتيات المصاغة التا ىأكد اقة جتق يرو قالة قحصا يا لمتغير الجنس وق جة االاا ة
لصال متغير االتاث واالاا ة السمعية العميقةي كما أكدت النتا ج اقر وجتق اال ة ا ىباطية متجبة رين

االمات القغة العربية و البرتامج التد يبا المقترحي وىب يض يرتيتين خاصتين بالفرو رين المستتيات

الد اسية لمجمتاة الد اسة حي

لمستتيات الد اسية المختقفة .

اكدت النتا ج ادل وجتق أي يرو رين تتا ج أقاا مجمتاة الد اسة ىعئى
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تمهيد

 01تفسير نتائج الفرضية العامة ومناقشتها

 02تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتها
 03تفسير نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها
 04تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها

 05تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها
 06تفسير نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتها

 07تفسير نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها

//

خالصة الفصل

الفصل السادس

تمهيد:

بعد ار

عرض مناقشة النتائج

وىلقيل تتا ج الفرتيات يا الفصل السارتي والتا جاات يا مجمقما ىدل اقر وجتق يرو

قالة قحصا يا لصال القياس البعدي مما يفكد اقر أثر البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب
اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) اقر مجمتاة الد اسة

بعد ى بيق ي ومن هذا المن قت ومن خالل هذا الفصل سيتب ىفسير ومنا شة تتا ج الفرتيات كل يرتية
اقر حدا رناا اقر ما جاا من تتا ج سابقة وصتال قلر الفرتية العامة التا ىعتبر المدف األساسا

لقد اسةي وهذا يا تتا مضمتن البرتامج التد يبا المقترح والمرجعية النظرية لمتغي ارت الد اسة والد اسات
السابقةي ليختب بجمقة من التتصيات والمقترحات.
-1تفسير نتائج الفرضية العامة ومناقشتها:

صيغي الفرتية العامة لقد اسة ويت صياغة الفر

البديل الغير متج ي حي

تصي الفرتية العامة

لقد اسة اقر أن " لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ
الرمئي) ىأثير يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين سمعيا"ي والختبا هذه الفرتية ىب استخدال
اختبا "ت"  "T" testلعينيتين مستققتين بعد ياسين بقا وبعدي لمجمتاة الد اسةي حي

قلي النتا ج

المتتلة يا الجدول ب ( )27أن يمة (ت) ىقد رـ ( )33.396وها يمة قالة قحصا يا اند مستتى

الداللة )sig=0.001(0.01ي ومن تستدل أت ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات
القياس البعدي والقياس القبقا اقر أيراق مجمتاة الد اسةي كما تجد أن يمة المتتسط اللسارا لققياس

البعدي ( )358.90باتلراف معيا ي د ه ()37.46ي جاات أكبر من يمة المتتسط اللسارا لققياس القبقا
والتا د ت رـ ( )24.20باتلراف معيا ي د ه ( )21.306ما يفكد لنا أن الفرو لصال القياس البعديي

قلر جاتا أت ومن خالل مالحظة يمة اال ىباط ( )rالتا د ت رـ ( )0.534ىبين أتما يمة متجبة ومرىفعة
وىأخذ اىجاه طرقيا لصال ق جات القياس البعدي .كما ات ىب استخدال اختبا

كتهين ) )dلقياس حجب

أثر البرتامج والتا د ت رـ ( )10.56وها يمة مرىفعة ىدل اقر أن حجب األثر كبير لقبرتامج التد يبا

المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي

الكتاراي وبمأن يمة كتهين لدينا مرىفعة يمكننا القتل أن البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب

اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا لدى المعا ين سمعيا
يفثر رد جة مرىفعةي ومن تريض الفرتية الصفرية وتقبل الفرتية البديقة الغير متجمة التا مفاقها "

لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) ىأثير

يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين سمعيا" .حي

أت ىتجد يرو رين أثر القياس القبقا

والبعدي لصال القياس البعديي وتسبة التأكد من هذه النتيجة هت أكبر من ( )%99مل احتمال الت تع يا

الخ أ رنسبة أ ل من ( )%01اند مستتى الداللة )***p>0.001( )sig=0.001(0.01ي وهذا يعنا
ان استخدال البرتامج التد يبا المقترح د حقت ىلسنا مقلتظا أليراق مجمتاة الد اسةي من حي
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صيدهب القغتي الكتاراي وأن الفنيات واالساليا المستخدمة يا البرتامج (ينيات السقتكية  :من ىعئيئ
مئيي واالسترخاا العضقا...ي وينيات العالج التفااقا :من تمذجةي استراىيجية التصت البصريي لعا

االقوا  )...ساهمي بشكل مباهر يا تجاح الجقسات واكتساب صيد لغتي كتارا لفئة المعا ين سمعيا.

 حاولي الباحعة من خالل جمقة االستراىيجيات المستخدمة ىنتيل التما ين المقدمة يا كراسة البرتامج
من أجل اكتساب لغتي كتارا يعالي حي

الحظنا معال أن استخدامنا الستراىيجية التصت البصري

لعا قو ا هاما يا قق اك المعا ين سمعيا لشكل الكقمات و ب ما مباهرذ مل الصت اللقيقية يا ذهنمبي
حي بعد كل استخدال لالستراىيجية كان المعا تن سمعيا يعيدون كتابة الكقمة بشكل صلي و د اق جنا

استراىيجية التعميب حي لب تقدل تمتذج صت ي واحد لقكقمة رل حاولنا التنتيل من أجل ىعبيي أثر التعقب

لدى التالميذ وىتسيل سيا االق اك البصري لقدال والمدلتلي وحاولنا ىعبيي وىيرذ التعئيئ من أجل

ىشجيل التالميذ اقر االكتساب ومعالجة المعقتمات الصت ية لتخئينما يا الذاكرذ .وهذا ما أكدته مريم

سليم في ( )2009بان الفرد يستغرق في استخالص معنى المعلومات التي تستقبلها الحواس من

المثيرات الخارجية ،فترة زمنية أطول من الفترة الزمنية التي يستغرقها ظهور المثير أو الموضوع

المرئي أمام الفرد مما يجعل نظام تخزين المعلومات الحسية يؤدي دو ار مهما بالنسبة لعمليات اإلدراك

والتعارف لكي تتعامل مع المعلومات الواردة إليها من هذا النظام فبعد تحول المثيرات من مدخالت

بصرية تختزن ال تتعدى عدة أعشار من الثانية ،ثم يمكن بعد بذلك أن يتعامل الفرد مع هذه
المعلومات الحسية التي اختزنت ،ويستمر هذا التفاعل لفترة زمنية معينة(.مريبي 2009ي ص) 84ي

لذل امدت الباحعة الستخدال استراىيجية التصت البصري من أجل قق اك ومعالجة معقتماىية حسية

سريعة وق يقة وامدت الباحعة استخدال صت كعيرذ لنفس الكقمة من أجل قااقذ امقية التعرف الصت ي

لقكقمة ألكعر من مرذ .كما ىشير مجمل النظريات اقر أن قق اك الشكل يمر رعالثة مراحل أساسية يفا
المرحقة األولر ىسقط األهعة الضت ية من مصد اإلتااذ اقر س

الشكل لكا ىكشف ان ختاص

التا ىميئهي أما المرحقة العاتية يإن العين ىستقبل األهعة الضت ية التا ىنعكس من س

الشكل والتا

ىلمل معما المعقتمات البصرية المختقفة ان مكتتات هذا الشكل وصفاى ي أما المرحقة العالعة ييتب ييما

ىجميل المعقتمات البصرية المختقفة ان مكتتات هذا الشكل وصفاى ي ثب يتب ىجميل المعقتمات البصرية

التا ىتققاها المستقبالت الضت ية يا هبكية العيني وىلتلما قلر تبضات اصبية يتب ق سالما قلر مراكئ
المعالجة البصرية بالقشرذ المخيةي حي

هذا ما ىأكده تظرية ريي العفا ييي حي

يتب ىشفيرها ومعالجتما قق اكيا( .قيماني 2018ي ص )41ي

غب أن هذه النظرية لما اسب غريا قال أتما ىعد من النظريات

الناجلة جدا يا ىفسير كيفية قق اك األهكال ولقد سميي هذه النظرية رمذا االسب ألن أتصا ها يفترتتن

أن امقية التعرف اقر الشكل ىمر بعدذ مراحل لتلقيل المعقتمات المدخقة ان الشكل وكل مرحقة من

هذه المراحلي كذل

تجد تظرية قق اك الشكل رناا اقر النمتذج التا ىعتمد اقر الذاكرذي والخبرات

السابقة لدى الفرق ان الشكل والسيا ي واالستراىيجيات التنظيمية العامة والتت عات المبنية اقر المعرية
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بمكتتات السيا ( ت يشي 2016ي ص  )16ولذل تجد أن امقية التعرف اقر األهكال من وجمة

تظر أتصا هذه النظرية ىتب رناا اقر النمتذج الذهنا الذي يراه الفرق بالنمتذج المخئن ان هذا الشكل
يا ذاكرذ الفرق البصريةي ولذل يإن األهكال التا يد كما الفرق الرد أن يكتن لما تمتذج مخئن انما

يا ذاكرى البصرية.
 رغم أنه على حد بحثنا لم نجد د ارسات مشابهة لد ارستنا الحالية إلى -حد كبير-تناولت تنمية الرصيد
اللغوي الكتابي باستخدام برامج تدريبية لإلدراك البصري منبثقة من النظرية معرفية-السلوكية ،إال

أن هناك الجملة من الدراسات اهتمت باإلدراك البصري والتعبير الكتابي لفئة المعاقين.

 حي

ىتفت ىقريبا النتيجة التا ىتصقي اليما الفرتية العامة مل تتا ج ق اسة الئغبا ملمد احمد اقا

( )2005التا ىناولي الكشف ان سراة التعرف البصري اقر اللروف العربية استناقا قلر خصا صما
المميئذ من حي
استخدل الباح

هكقما العال وادق تقاطما ومت ل ىق النقاطي ومت ل كل حرف من الس ري حي

معيرات من الال كقمات ذات اللروف األ بعة لتمعل أتماط اللروف العربيةي حي

كاتي هذه المعيرات ابا ذ ان أزواج ذات اللد األقتر من االختالفي وىب ار
جماز حاستب ملمتل حي

ىب ار

المعيرات اقر هاهة

الكقمة ارتا متكر ا وسريعا رئمن مقدا ( )50مل/ثاتية لكل

معير وذل من خالل ررمجية حاستبية أادت لمذه الغايةي وأها ت تتا ج التجربة األولر المتعققة بالتنقيط

قلر اللروف غير المنقتطة كاتي أسرع يا التعرف البصري من اللروف المنقتطةي كما كاتي اللروف

ذات النق ة التاحدذ والنق تين أسرع يا التعرف البصري من اللروف ذات النقاط العالثي كما كاتي
اللروف المنقتطة رنق تين أسرع قق اكا من اللروف المنقتطة رنق ة واحدذ .وكذل كاتي اللروف

المنقتطة من األسفل أسرع قق اكا من اللروف المنقتطة من األاقر .كب أها ت تتا ج التجربة العاتية

المتعققة باالىصال واالتفصال والمت ل من الس ري يقد أظمرت أن اللروف المنفصقة كاتي أسرع قق اكا
من اللروف المتصقةي وكاتي اللروف المدوتة يت الس ري واللروف المدوتة ىلي الس ر أسرع

قق اكا من اللروف المدوتة اقر مسا الس ر .و د ىب ىفسير النتا ج استناقا قلر تظرية الخصا ص

المميئذ لكل صيغة من الصيغي والتماثل واالختالف رين األتماط والعاا اإلق اكا .غب االختالف

الجتهري يا الد استين من حي

تتع العينة وطريقة الت بيت (2005ي الئغبا) اال أن الد استين اىفقتا

اقر أن التعرف البصري خاصة التمييئ البصري ممب جدا يا امقية اكتساب الكقمات أو اللروف.

 كما اىفقي تتا ج الفرتية العامة مل ق اسة الجمنا ( )2007هديي الد اسة الباحعة قلر التعرف اقر
يااقية ررتامج ىد يبا يا ىلسين مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة الصب واىجاهاىمب تلتهاي حي

طبقي الد اسة اقر اينة تامما ( 30طالبا وطالبة) من طقبة معمد التربية الخاصة ردمشتي و د

استخدمي الباحعة يا هذه الد اسة المنمج هب التجريباي كما استخدمي الباحعة ثالث أقوات وها:

(اختبا التعبير الكتاراي البرتامج التد يباي مقياس االىجاهات) .وأظمرت تتا ج الد اسة يعالية البرتامج
التد يبا يا ىلسين مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة الصب واىجاهاىمب تلتها لصال المجمتاة

التجريبية( .اللاي والئ يقاتي 2013ي ص )04
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 اىفقي تتا ج الفرتية العامة مل ق اسة ملمدي مروى سالب سالب ()2012ي حي هديي الد اسة لقتعرف

اقر أثر ىد يا اإلق اك البصري يا ىلسين مما ات القرااذ والكتابة لقتالميذ ذوي صعتبات التعقب

باللققة األولر من التعقيب األساسا .ىكتتي العينة من  28ىقميذا من الجنسين  22ذكت اي و 6قتاث

من الصف العال االرتدا ا باللققة األولر من التعقيب األساسا بمد سة الرتتى اللديعة التابعة إلقا ذ

الساقس من أكتتبر التعقيمية بمدينة الساقس من أكتتبر بملايظة الجيئذ .ىب استخدال اختبا القد ات

العققية من ( )9-7سنتاتي وى بيت ملكا االستبعاق والتبااد واختبا الكتابة لجتقن ( )1977وأقاذ
ىشخيص اإلق اك البصري لقعسر الق ار ا والكتاراي والبرتامج العالجا لصعتبات القرااذ والكتابة.

أظمرت النتا ج وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ا ق جات األيراق بالمجمتاة التجريبية بل وبعد
ى بيت البرتامجي اقر االختبا الشفما لققرااذ يا اىجاه القياس البعدي .ووجدت يرو ذات قاللة
قحصا ية رين متتس ا ق جات األيراق بالمجمتاتين التجريبية والضاب ة يا القياس البعدي الختبا

القرااذ الشفما يا اىجاه المجمتاة التجريبية .رينماي ىبين ادل وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ا
ق جات األيراق بالمجمتاة الضاب ة بل وبعد ى بيت البرتامجي اقر اختبا القرااذ الشفما .وأها ت

النتا ج قلر وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ات ق جات األيراق بالمجمتاة التجريبية بل وبعد
ى بيت البرتامج اقر جميل أبعاق االختبا الكتاراي والد جة الكقية لالختبا يا اىجاه القياس البعدي.

وادل وجتق يرو قالة قحصا يا رين متتس ات ق جات األيراق بالمجمتاة الضاب ة بل وبعد ى بيت

البرتامج اقر جميل أبعاق االختبا الكتارا والد جة الكقية لالختبا  .كذل ي أها ت النتا ج قلر وجتق
يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ات ق جات األيراق بالمجمتاتين التجريبية والضاب ة يا القياس

البعدي لالختبا الكتارا يا اىجاه المجمتاة التجريبية( .ملمد ومروىي 2012ي ص )01

 من رين الد اسات أيضا التا اررزت قو وأثر المعيرات البصرية يا التلصيلي تجد ق اسة اللجا

سمير يتسف هلدذ ()2012ي التا هدف قلر رناا ررتامج مقترح ا ب اقر المعيرات البصرية الكتساب
المما ات اإللكتروتية لدى طالبات الصف العاهر األساسا المعا ات سمعيا .استخدمي الباحعة اختبا
ىلصيقا وكذل

ب ا ة مالحظة لقمما ات اإللكتروتية التاجا قكسارما لق البات .واختا ت الباحعة

العينة من طالبات الصف العاهر األساسا بمد سة مص فر صاق الرايعا العاتتية لقصب رنات بمدينة

غئذ .وااتمدت الباحعة المنمج التصفا التلقيقا والبنا ا والتجريبا .أسفرت تتا ج الد اسة اقر وجتق

يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتسط ق جات طالبات المجمتاة التجريبية والمجمتاة الضاب ة يا

الت بيت البعدي لالختبا التلصيقا لصال المجمتاة التجريبية ىعئى لقمعيرات البصرية .كما تجد

ايضا ق اسة سماا ابد الفتاح ابد العئيئ اقري قرراهيب ملمد ا ا واتشراح ابد العئيئ قرراهيب ()2014
ىلي انتان أثر التـقميلات البصـرية لـعرو

التسا ط المتعدقذ لقمعا ين سمعيا يا ىنمية مما ات

استخدال ررامج اللاسا اآللا قلر ىقديب ىصت مقترح لبناا ررتامج كمبيتىر ىعقيب ا ب اقر التقميلات
البصرية لتنمية مما ات التالميذ المعا ين سمعيا االستخدال ررامج اللاسا اآللاي قلر جاتا الكشف
ان أثر استخدال التقميلات البصرية لعرو

التسا ط المتعدق يا التلصيل المعريا واألقاا المما ي
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الستخدال التالميذ المعا ين سمعيا ررتامج معالج النصتص ،وخقصي الد اسة قلر وجتق يرو قالة
قحصا يا ألثر التقميلات البصرية اقر المعا ين سمعيا لصال المجمتاة التجريبية وهذا يدل اقر

أهمية التسا ط البصرية يا إلق اك اند هذه الفئة( .اللجا ي 2012ي ص)05

 كما أتايي ق اسة ماهر صبري يا ( )2015بعنتان أثر ررمجية ىقمي بصري ىفااقية اقر ىنمية

مما ات التفكير التتليدي البصري (االستنتاج البصريي التنبف البصريي ال ال ة البصريةي المروتة

البصرية)ي وكفااذ أقاا ممال البل

الرياتياتي و د ىكتتي اينة البل

البصري لدى ىالميذ المرحقة االرتدا ية ذوي اإلاا ة السمعية يا
من مجمتاة ىجريبية ادقها ( )11ىقميذاي (معمد األمل لذوي

اإلاا ة السمعية بال ا ف) ولتلقيت هدف البل ي يقد ىب رناا وإتتاج ررمجية ىقمي بصري يا تتا
تم ا (القتن واللركة) [ يا وحدذ العمقيات اقر الكست العشرية] واختبا

التتليدي البصريي واختبا أقاا ممال البل

البصري .وكشفي تتا ج البل

قاللة قحصا ية لصال الت بيت البعدي( .ماهر 2015ي ص )17

 كما ىتفت تتا ج الفرتية العامة مل ق اسة حسنتتة ( )2005حي

مما ات التفكير

ان وجتق يرو ذات

امي الباحعة رد اسة ىجريبية لبيان

أثر ررتامج ىد يبا مقترح لت تير مما ات التعبير الكتارا والتلصيل الد اسا ومفمتل الذات األكاقيمية

يا اينة مكتتة من ( 48طالبا وطالبة) من ال قبة الصب يا المرحقة األساسية التس ر يا األ قن.
واستخدمي الباحعة ثالث أقوات ىمعقي رـ( :اختبا التعبير الكتاراي مقياس مفمتل الذات األكاقيمية
والبرتامج التد يبا المقترح) .وأظمرت تتا ج الد اسة يعالية البرتامج التد يبا المقترحي كما أظمرت تتا ج
الد اسة يرو ا ذات قاللة قحصا ية رين ق جات ال قبة ولصال المجمتاة التجريبية والقياس البعدي.

(حسنتتةي )2005

 قلر جاتا أن ق اسة ييصل هريف اللاي

وإرراهيب ابد هللا الئ يقات ( )2013والتا هديي قلر

استقصاا يااقية ررتامج ىد يبا يا معالجة صعتبات التعبير الكتارا لدى ال قبة المعا ين سمعيا يا
األُ قن من خالل يااقية ررتامج ىد يبا يا االج صعتبات التعبير الكتارا لدى ال قبة المعا ين سمعيا

يا األُ قن .واستخدل المنمج هب التجريبا يا ى بيت البرتامج التد يبا لقتعبير الكتارا اقر أيراق
الد اسة الذين ىب قخ ا هب من مد سة األمل المقكة اقياا ومد سة الرجااي حي

ىكتتي اينة الد اسة

من ( )52طالبا وطالبة من طقبة الصف الساقس األساساي وىب التقسيب قلر مجمتاتيني مجمتاة
ىجريبية ىب ىد يبما اقر ررتامج التعبير الكتارا ومكتتة من ( )24طالبا وطالبةي ىب ىتزيل أيراقها

اشتا يا ومجمتاة تاب ة لب ىتعر
التعبير الكتارا بقا وبعديي حي

لقبرتامج التد يبا وىكتتي من ( )28طالبا وطالبة .وطبت اختبا

ىتايرت يي قالالت الصد والعباتي وأها ت تتا ج الد اسة قلر أن

ال قبة المعا ين سمعيا يتاجمتن العديد من الصعتبات وأن مما ىمب تعيفة يا التعبير الكتارا يا

مجالا الشكل والمضمتني اقر الرغب من أن الصعتبات التا يتجمتتما يا مجال المضمتن أكعر مما
ها اقي يا مجال الشكل .وأظمرت تتا ج الد اسة يااقية البرتامج التد يبا يا معالجة صعتبات
التعبير الكتارا لدى ال قبة المعا ين سمعيا يا األ قن اقر مما ات التعبير الكتارا (الشكلي
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المضمتن) .قتاية ىد يبات ومما ات متعققة بالتعبير الكتارا .وأوصي الد اسة بضرو ذ االهتمال
بمما ات التعبير الكتارا التظيفية لق قبة المعا ين سمعيا وبالتعبير الكتارا لمناهج ال قبة المعا ين
سمعيا .وكذل

ىبنا ررتامج التعبير الكتارا المستخدل يا الد اسة باإلتاية قلر قجراا المئيد من

الد اسات التا ىعنر بالقرااذ والكتابة لدى ال قبة الصب و ب مما بمتغيرات اخرى( .اللاي والئ يقاتي
2013ي ص )904

 من كل ما تم تقديمه نستدل أن االدراك البصري مهم جدا للتحصيل اللغوي لدى الطفل المعاق سمعيا

لذلك كان للبرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري القائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز
الرمزي) دور مهم وأثر كبير في زيادة الرصيد اللغوي الكتابي لدى المعاقين سمعيا ،حيث بزيادة

رصيدهم اللغوي سوف يتمكن المعاقون سمعيا من تحسين مستواهم الكاديمي وبالتالي تحصيلهم

الدراسي ،حيث يجب تفعيل مثل هذه البرامج التدريبة لجانب اإلدراك البصري كتعويض للجانب السمعي

المفقود لدى هذه الفئة من أجل زيادة رصيدهم اللغوي الكتابي ومنه يستطيعون تخزين أكبر عدد

من المفردات التي سوف تساعدهم في تخطي مشكالتهم اللغوية ،وال يجب أن ننسى تكثيف البرامج

التدريبية التي تعنى بالجاني النحوي لن زيادة الرصيد اللغوي وحده ال يكفي لتخطي صعاب اللغة

لدى المعاقين سمعيا بل يجب التوظيف الصحيح لهذه المفردات في شطرها النحوي ،والحظت الباحثة
ندرت الدراسات السابقة التي تهتم بالجانب اللغوي للمعاقين سمعيا وخاصة تنمية وزيادة هذا الجانب

بالمقارنة مع ما وقع تحت يد الباحثة من دراسات اهتمت بالجانب اللغوي الشفهي لهذه الفئة.

-2تفسير نتائج الفرضية الولى ومناقشتها:

صيغي الفرتية االولر لقد اسة ويت صياغة الفر

البديل الغير متج ي حي

تصي الفرتية اقر أت

" ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا
المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير الجنس (ذكر/أتعر) لدى أيراق مجمتاة الد اسة".

والختبا هذه الفرتية ىب استخدال اختبا "ت"  "T"testلعينيتين مستققتين بعد ياسين بقا وبعدي لمجمتاة

الد اسةي حي

قلي النتا ج المتتلة يا الجدول ب ( )29اقر ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا

متتسط ق جات القياس القبقا لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير الجنس (ذكت /قتاث)
وهذا يرجل قلر أن المتتسط اللسارا لمجمتاة الذكت

د رـ ( )17.60باتلراف معيا ي د ه ()9.52ي

وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة اإلتاث ()30.80ي باتلراف معيا ي د ه ()28.66ي كما د ت يمة (ت)

رـ ()0.977ي وبقغي يمة مستتى الداللة ()0.357أي ()0.05>0.357ي بمعنر أتما غير قالة قحصا يا.
أما تتا ج القياس البعدي يتض من خالل الجدول ب ( )31وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط
ق جات القياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال

التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا ىعئى لمتغير الجنس (ذكت /قتاث) وهذا يرجل قلر أن

المتتسط اللسارا لمجمتاة الذكت ( )347.80باتلراف معيا ي د ه ()38.40ي وبقغ المتتسط اللسارا
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لمجمتاة اإلتاث ( )370.00باتلراف معيا ي د ه ()37.07ي كما د ت يمة (ت) رـ ( )2.211وبقغي
يمة مستتى الداللة ( )0.032أي ( )0.05<0.032وها يمة قالة قحصا يا اند مستتى الداللة 0.05ي

أي الفرو ىعئى لصال اإلتاث للصتلمب اقر المتتسط اللسارا األكبر .من تريض الفرتية البديقة
وتقبل الفرتية البديقة التا مفاقها " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا

والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ

الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) ىعئى لمتغير الجنس (ذكر/أتعر) لدى أيراق مجمتاة الد اسة"ي
حي

أت ىتجد يرو يا القياس البعدي لصال متغير الجنس الخاص باإلتاث .وتسبة التأكد من هذه

النتيجة هت ( )%95مل احتمال الت تع يا الخ أ رنسبة ( )%05اند مستتى الداللة ()sig=0.05

()**p>0.05ي وهذا اجل ل سباب التالية:

 ىفت اإلتاث الدا ب اقر الذكت يا المجاالت القغتية بالمقا تة مل ىفت الذكت يا المجاالت الرياتية
والتقنيةي وهذا ما خقصي ل ق اسة ا ال يمينة ( )2017حي

هديي الباحعة قلر ق اسة أثر كل من

أتماط السياقذ النصفية لقمخ وق جة الفقدان السمعا اقر مما ات الكتابة المتمعقة يا الخطي اإلمالا

والتعبير الكتارا لدى يئة المعت ين سمعيا والعاقيين .وكذا ق اسة الفرو يا أتماط السياقذ النصفية
لقمخ ومما ات الكتابة رين المعت ين سمعيا والعاقيين .أما األهداف الفراية يتمعقي يا :ق اسة الفرو

يا مما ات الكتابة رين المعت ين سمعيا والعاقييني ويا أي مما ذ يكمن الفر رينمما يا الخط أو
اإلمالا أو التعبير الكتارا .قلر جاتا معرية تمط السياقذ النصفية لقمخ السا د لدى كل من المعت ين

سمعيا والسامعين .أيضا معرية الفرو رين الجنسين من كال العينتين المعت ين سمعيا والسامعين يا
متغيرات البل

أتماط السياقذ النصفية لقمخ ومما ات الكتابةي واهتمقي اينة الد اسة اقر  70ىقميذا

وىقميذذ من السنة الرابعة والخامسة من التعقيب االرتدا اي من مد سة ياطمة رن ااهت ذ بمدينة باىنةي

و 50ىقميذا وىقميذذ من المعا ين سمعيا .أسفرت الد اسة بعد المعالجة اإلحصا ية باستخدال spssي

اقر تتا ج اديدذ من أهمما وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية لصال العاقيين بالمقا تة بالمعا ين سمعيا

بالنسبة لمما ات الكتابةي مما ذ الخطي التعبير الكتارا واإلمالا .قلر جاتا وجتق يرو قالة قحصا ية
لصال اإلتاث بالنسبة لمما ات الكتابةي مما ذ الخطي التعبير الكتارا واإلمالا( .ا الي 2018ي ص

)03

 زياقذ الدايعية لإلتجاز اند االتاث بالمقا تة رئمال مب الذكت حي

الحظي الباحعة أن اإلتاث كاتتا

يد ستن الكقمات المقدمة يا البرتامج خا ج الجقسات أكعر من الذكت ي وىعتبر الدايعية لإلتجاز من

أهب األسباب الداخقة يا التفت ي يقد اىفقي الد اسات اقر أن هناك ا ىباطا قاال قحصا يا ومتجبا رين

التلصيل والتفت بمعنر أن يرو قايعية التلصيل كاتي لصال الفئات المتفت ة أكاقيميا وخصتصا
اإلتاثي وهذا من هأت أن يبين مدى أهمية امقية قثا ذ قايعية المتعقب تلت د أكبر من التعقب
والتلصيل وبالتالا مستتى أاقر من النجاح والتفت والتميئي ومن الد اسات التا أجريي يا هذا

المجال ما ال ب رركال  )1979( Perkalالمعنتتة ردايعية التلصيل األكاقيماي وأثره اقر النجاحي
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والتا خرج منما بأهمية الدايعية يا ا ىفاع مستتى التلصيل وإحراز النجاحي كما أكدت ق اسة صرقاوي
( )2009اقر أن هناك اال ة ا ىباطية متجبة وقالة قحصا يا رين الدايل لإلتجاز والتفت ( .سعتق
وسيفي 2019ي ص ص )79-78

 طبيعة التربية التا ىتققاها اإلتاثي المختقفة جذ يا ان تظيرىما التا يتققاها الذكت ي ىجعل اإلتاث

يتعتقن اقر تتع من االتضباط يا السقتكي ما يجعقمن بالتالا أكعر اتضباطا من الذكت يا

ويرجل االتضباط اند
ىققا المعقتمات خالل الجقسات خاصة ويا المليط المد سا اامة.
ُ
الفتيات قلر كتِتمن يلظين رتتبل قا ب من طرف أسرهن بالمقا تة مل الذكت ي ليس يا المد سة

يل ساي رل يا مختقف مناحا اللياذ .يا هذا السيا ي ىشير ق اسة جمعية اقب النفس األمريكية
قلر أن تتا ج التربية التا ىتققاها الفتاذ منذ طفتلتما ىجعقما أكعر ارقية لالتتباه والتنظيب وإىمال

التاجبات وحسن اإلصغاا واىباع التعقيمات رد ةي حي ىقعا األسرذ قو ا كبي ار يا التأثير اإليجارا
والسقبا اقر األرناا كتتما ىعد الخقية االجتمااية األولر التا يلت ييما ال فل ويتفاال معما

ىأث ار وىأثي ار ويتققر منما الكعير من سقتكياى وأيكا ه ويصب لدي مشاار حا واحترال أليراقها
ويتقمص يا كعير من األحيان آ اا والدي أو أحدهماي وما يتتجا اقر التالدين اىبااما لمساادذ

أرنا مب يا التصتل قلر مرحقة التفت  .كما أثبتي الد اسات كذل اال ة المستتى االجتمااا
والعقايا واال تصاقي ل سرذ وبين التلصيل والتفت يي ي قذ أن معظب المتفت ين ينتمتن قلر

مستتيات مرىفعة اجتماايا وثقاييا وا تصاقياي و د يبدو هذا من قيا ألن المناخ األسري العقايا

المرىفل يفثر يا ىكتين الشخصية العقمية ل رنااي كذل اللال بالنسبة لقلالة اال تصاقية التا

ىمكن من ىتيير اإلمكاتات الضرو ية لعمقيات التفت الد اسا( .ابد اللميدي 2011ي ص ص

)121-120

 يا تفس السيا ىشير الد اسة التلقيقية لداتيل وستزان ) (Daniel & Susan, 2014اقر أقاا

اإلتاث والذكت همل أكعر من  30رقدا بما ييما قول اربية معل السعتقية واأل قن منذ العال ()1914
وحتر ()2011ي أظمرت النتا ج ىفت اإلتاث يا االمات المد سة (ل تش ة قاخل اللصص) بغض

النظر ان الماقذ والمسا ي وىعكس الد جات مكتسبات التعقيب يا سيا اجتمااية أكبر من الصف
ذاى أي ىستداا اإلص ار والمعاررذ اقر مدى يترات أطتلي ييما ىقيب االمتلاتات القد ات األساسية

أو القد ات األكاقيمية المتخصصة يا مرحقة معينة من سيرذ ال الا أو ال البة الد اسية قون المفثرات
االجتمااية .أها ت النتا ج كذل قلر ىضخب الفر يا الد جات رين اإلتاث والذكت يا متاق القغة
وىضا ل الفا

للدوقه الدتيا يا العقتل والرياتياتي ولب يبرز ىفت أقاا اإلتاث يا المد سة بمتاق

الرياتيات والعقتل قال يا مراحل ما بل المتتس ة والمتتس ةي وازقاق الفا

يا الد جات رين اإلتاث

والذكت (لصال اإلتاث) من التعقيب االرتدا ا حتر اإلاداقي ولكن ىراجل رين مرحقتا العاتتية

والجامعية .وان سر ىفت أقاا اإلتاث مقارل أقاا الذكت يا الد اسةي يقد يسر القا متن اقر األبلاث

الجديدذ السابقة أن العتامل االجتمااية والعقايية د ىقعا قو ا كبي ار يا ذل .يقد يفتر
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األوالق أيضل من البنات يا الرياتيات والعقتل مما يديعمب لتشجيل البنات اقر الد اسة أكعر ويفقي
ذل قلر ىفت مب .كما يقعا أسقتب التلصيل العقما المختقف لدى كل من البنات واألوالق قو ا يا

ىفت اإلتاثي الالىا يسعين ااقذ لقتركيئ اقر يمب الماقذ ييما يسعر الذكت لقتركيئ اقر ىلقيت
النتا ج النما ية من دراستهم(Daniel Voyer and Voyer , 2014, p 1174) .

 زياقذ معدل ذكاا اإلتاث بالمقا تة مل أ راتمب الذكت وهت ما الحظناه يا جدول ب ( )05الذي يمعل
تتا ج مجمتاة الد اسة اقر اختبا النضج العققا كتلمبيا يا يصل قجرااات الد اسةي حي

وأوت

يتشا ق وآخرون ) (Richard, et al 2012أن معدل الذكاا لدى اإلتاث ا ىفل ان تظيره لدى

الرجال لقمرذ األولر منذ ( )100االي وأن ذل يرجل قلر حقيقة أن اإلتاث هن أيضل من يقتل بممال
متعدقذ من خالل ا ىفاع ق جات معدل الذكاا لقرجل والمرأذ اقر مدا القرن الماتاي مل مالحظة

حدوث ا ىفاع يا ق جات المرأذ بصت ذ أسرعي وائو ذل قلر ااتبا ه ىسقسل حداثةي حي ىسبا ىعقيد

العالب اللدي يا جعل أقمغتنا مميأذ ويا يل د اىنا الخاصة بمعدل الذكااي وبدأ يظمر ويتض لقتت
التأثير الكامل لمسألة اللداثة اقر السيدات ييما يتعقت رمذا الشأني وىتصل الباحعتن قلر ىق النتيجة
بعد ىجميعمب رياتات خاصة باختبا ات معدل الذكاا من قول يا أو وبا الغربية وأميركا وكندا وتيتزيقندا
واأل جنتين واستتتياي وأتاف الباحعتن أت كقما زاقت ق جة ىعقيد العالبي وى قا العيش رداخق د ا

أكبر من الفكر المجرقي يبدأ الناس يا التكيفي ويمكن مالحظة هذا التلسن بصت ذ أوت مل
السيدات مقا تة بالرجالي ألتمن ُكن أكعر حرماتا يا الماتا (سعتق وسيفي 2019ي ص ص -83
 )84وات ال ا من ق اسة يشا ق يتض لنا جقيا أن ىفت اإلتاث يا تتا جمب اقر البرتامج التد يبا
المقترح بالمقا تة مل زمال مب الذكت يعئى لمتغير الذكاا المرىفل لديمب بالمقا تة مل زمال مب الذكت .

 القد ذ اقر االتتباه وإىمال التاجبات بالمقا تة مل أ راتمب الذكت ي حي

الحظي الباحعة أن التركيئ

واالتتباه البصريين لدى مجمتاة اإلتاث كان أكبر من زمال مب من مجمتاة الذكت حي

كن بعد

اتتماا كل حصة رنفس اللماس ومعدل ال ا ة بالمقا تة مل الذكت الذين كاتتا يعبرون ان ىعبمب

و غبتمب يا التت ف بسبا ادل د ىمب اقر التركيئ واالتتباهي قى جاتا أن مجمتاة البنات كان
متفاتيات يا التاجبات المقدمة من طرف الباحعة بالمقا تة مل زمال مب من الجنس االخر .حي

د

كشفي ق اسة سقيجمان قكت ث ) (Seligman & Duckworth, 2006أن الفتيات أكعر د ذ اقر

االتضباط الذاىا الذي يجعقمن أكعر د ذ اقر يمب ىعقيمات االمتلان بل البدا باإلجابة اقر سبيل
المعالي ولدى الليرذ رين التريي والتاجا ىقبا الفتيات تداا التاجا غب المقل واإلحباط من ادل

مشاهدذ التقفئيتن من أجل أقاا التاجبات ييما يفضل الذكت مشاهدذ التقفئيتن ردال من أقاا التاجاي

ويفسر ذل ىفت ق جات اإلتاث يا الرياتيات والتا ىعد مجال ىفت الذكت ااقذ.

 كما أها كل من سعتق مبا ك سالب الباق ي وسيف رد ملمد الكندي يا ( )2019أن التاجبات
المد سية ىقتى وىداب مما ات ال قبة وىصنل التفت ي وأتما ىعمل اقر ىلسين المستتى التلصيقا
لق قبةي قن كان مخ

ا لما ىخ ي ا سقيما وذات أهداف واتلة ومرىب ة بلاجات ال قبة و د اىمب .
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واقر المعقب أن يتبل ررتامجا ملف ائ بالتعئيئ يديل ال الا الستكمال واجباى المنئلية يا و تماي وذل

بمن النجتل لقذين يفقون واجباىمب المنئلية اقر أكمل وج ياألطفال يا حاجة قلر أن يعقمتا يمة

االستذكا بالمنئلي كما أظمرت تتا ج أرت سريس ) (1998قلر أن ىفت ال البات يا التلصيل التا
كقفي رتاجبات ريتية كان ايضل من ىلصيل الذكت يا الشعبة التا كقفي رتاجبات ريتيةي ويرى اكست
وكت تت ) (Xu & Corno, 2006قلر ىفت اإلتاث اقر الذكت يا جتاتا ققا ذ الت ي واالحتفاظ

ردايعية ذاىية وم ار بة المشاار وتب ما اند قتجاز التاجاي ويا السيا ذاى يقد أكدت ق اسة ها ب

وآخرون ) (Sharp, et al, 2001أن الجنس والعمر لمما قاللة قحصا ية يا اىجاهات ال قبة تلت

التاجبات المنئلية وحي أن ال البات يرغبن يا ضاا و ي أطتل يا قتجاز التاجبات مقا تة بالذكت ي
كما أسفرت تتا ج جتقت ) (2010ان وجتق يرو رين الذكت واإلتاث يا وتل جدول أسبتاا
لصال اإلتاثي قذ أن

 %39من اإلتاث يضعن جدول أسبتااي يا حين يضل  %18يقط من

الذكت جدول أسبتااي كما أن %59من الذكت يستغر تن و تا طتيالي يا حين أن %84من اإلتاث
يستغر ن و تا طتيال يا المذاكرذ.

 كما يرى أقيبا واباقذ ) (1994أن ا ىفاع مستتى اإلتاث يا ااقات االستذكا واىجاهاى ي وا ىفاع

قايعية اإلتجاز لدى اإلتاث يا سعيمن إلثبات وجتقهني ىسااد اقر ىفت اإلتاث اقر الذكت يا

التلصيل الد اسا بشكل االي و د ائز ذل ما أ رى الد اسة المشتركة رين و از ذ التربية والتعقيب والبن

الدولا ) (2012حتل استغالل ال قبة ألو اىمب خا ج المد سةي قذ أن طالبات الصف العامن يشاهدن
التقفاز أو أهرطة الفيديت أو يما سن األلعاب اقر أجمئذ اللاستب يترات ا لي ويقضين و تا أطتل

يا رااذ الكتا لقمتعة الذاىية أو يا أقاا واجباىمن المنئليةي واقر سبيل المعال يقد ذكرت  %69من
اإلتاث قتمن يقضين سااة واحدذ اقر األ ل يتميا يا أقاا واجباىمن المنئلية الد اسية يا كل ليقة

مقا تة رنسبة %48يقط من الذكت ( .سعتق وسيفي 2019ي ص ص )92-91

-3تفسير نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:

صيغي الفرتية العاتية لقد اسة ويت صياغة الفر

البديل الغير متج ي حي

ىنص الفرتية العاتية اقر

أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا
المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسة" .والختبا

هذه الفرتية ىب استخدال اختبا "ت"  "T" testلعينيتين مستققتين بعد ياسين بقا وبعدي لمجمتاة

الد اسةي حي

قلي النتا ج المتتلة من خالل الجدول ( )33ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا

متتسط ق جات القياس القبقا لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة

(متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسةي وهذا يرجل قلر أن المتتسط اللسارا لمجمتاة االاا ة

المتتس ة ( )32.80باتلراف معيا ي د ه ()25.64ي وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة االاا ة العميقة

( )15.60باتلراف معيا ي د ه ()13.37ي كما د ت يمة (ت) رـ ()1.330ي و د ت يمة مستتى الداللة
176

عرض مناقشة النتائج

الفصل السادس

رـ ( )0.220أي ( )0.05<0.220وها يمة غير قالة قحصا يا .أما تتا ج القياس البعدي يتض من خالل
الجدول ( )35وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح
لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا
ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسةي حي

رقغ المتتسط اللسارا

لمجمتاة اإلاا ة المتتس ة ( )336.60باتلراف معيا ي د ه ( )39.20وبقغ المتتسط اللسارا لمجمتاة
اإلاا ة العميقة ( )381.20باتلراف معيا ي د ه ( )19.43كما د ت يمة (ت) رـ ()2.279ي و يمة

مستتى الداللة ( )0.052أي ( )0.05>0.052وها يمة قالة قحصا يا .من تريض الفر

البديل وتقبل

الفرتية البديقة التا مفاقها " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس
البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي)

يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسة"ي
حي

أت ىتجد يرو يا القياس البعدي لصال متغير ق جة اإلاا ة الخاص باإلاا ة المتتس ة .وتسبة

التأكد من هذه النتيجة هت ( )%95مل احتمال الت تع يا الخ أ رنسبة ( )%05اند مستتى الداللة
()**p>0.05( )sig=0.05ي وهذا اجل لما لا:

 ااتماق المعا ين سمعيا قاا ة اميقة اقر االق اك البصري بشكل كبير بالمقا تة مل زمال مب أصلاب
اإلاا ة المتتس ة حي يعتمدون أكعر اقر اإلق اك السمعا ان طريت المعينات السمعيةي وهذا يجعل

األق اك البصري لقصب أكعر يااقية من اند المعا ين سمعيا قاا ة متتس ة .وهذا ما أكدى ق اسة أ قن

أىمان وىتتاي ( )Erden& Otman &Tunay, 2004التا كان الغر

البصري ل طفال تعاف السملي وىلديد صت هب يا ررامج قااقذ التأهيل .حي

من هت ىقييب اإلق اك
ىكتتي اينة الد اسة

من أ بعين طفال يعاتتن من تعف يا السمل ىتراوح أاما هب رين  10-8سنتاتي وىمي مقا تتمب
بأاما مماثقة لـ  40طفال سقيما .ىب ىضمين األطفال الذين يعاتتن من  71قيسيبل وأكعر من تعف
السمل اللسا العصبا يا كقتا األذتين يا هذه الد اسة .ىب استخدال ىصت الشكل األ تاي والمتتل

يا

الفضاا

وإختبا ات

تسخ

التصميب

لتقييب

اإلق اك

البصري

لقمتتتاات

(قختبا ات  .)AyresSouthernCalifornia Sensorial Integrationكان متتسط مستتى تعف

السمل  13.86-/+ 95.5قيسيبل ل ذن اليمنر و 14.3-/+ 92.25قيسيبل ل ذن اليسرى .خقصي
الد اسة أن جميل ق جات االختبا لقمجمتاة الضاب ة أاقر بكعير من ىق الخاصة باألطفال تعاف

السمل ()P <0.05ي حي

د يت ت

صت التلفيئ وصعتبة التعقب لدى األطفال تعاف السمل

ااتماقا اقر مشاكل االىصال وخاصة ااتماقهب اقر األق اك السمعاErden end al, 2004, ( .
 )p281كما اىفقي تتيجة الفرتية االولر مل ق اسة طالبا ليندذ يا ( )2018حي

امي الباحعة

رد اسة العال ة رين اإلق اك البصري والذاكرذ البصرية لدى األطفال الصبي وق اسة الفرو يا د اىمب
رين األطفال الصب الذين لديمب أجمئذ مئ واة واألطفال الصب الذين يعاتتن من السمل .ىتكتن المجمتاة

المالحظة من ( )30طفال مقسمة قلر مجمتاتين مجمتاة األطفال الصب ال ائ اا لققت عة ومجمتاة
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من األطفال الصب مل المعينات السمعية .لذل طرحنا األسئقة التالية :هل ىعير اال ىباطات رين اإلق اك

البصري والذاكرذ البصرية لدى األطفال الصب؟ي هل ىعير اختاليات يا اإلق اك البصري رين الصب
المئ وع والمعينات السمعية لقصب؟ي هل يعير اختاليات يا الذاكرذ البصرية رين الصب المئ وع

والمعينات السمعية لقصب؟ي لقياس اإلق اك البصريي استخدمي الباحعة هكل Rey

والذاكرذ المر ية

المعقدذ المستخدمة لمكعبات الكت سا .أظمرت النتا ج :أن هناك اال ة ا ىباط تية رين اإلق اك

البصري والذاكرذ البصرية اند األطفال الصب .ادل وجتق يرو يا اإلق اك البصري رين الصب المئ وع
والمعينات السمعية لقصب .ادل وجتق يرو يا الذاكرذ البصرية رين الصب المئ وع والمعينات السمعية

لقصب( .طالباي 2018ي ص )61

 لكن تتا ج الفرتية العاتية اختقفي مل ق اسة يتهنجا-أىاتتي قاوتا (Yoshinaga-Itano and
) Downey,1996حي

أجرت الباحعين ق اسة اقر اينة مكتتة من ( )461طالبا من ال قبة الصب

كتلت اقو األمريكيةي حي

د اىمب يا

وتعاف السمل(يا األوتاع التربتية المختقفة)ي واقر ( )94طالبا من ال قبة العاقيين يا والية
همقي الد اسة ال قبة من أاما ( )7-18سنة من أجل اختبا

مما ات القغة المكتتبةي وأها ت تتا ج الد اسة قلر زياقذ ىأخر مستتى القغة المكتتبة لديمب مل زياقذ
ق جة الفقدان السمعاي كما أن هكل هذا التأخر يا القغة المكتتبة يختقف ىبعا لد جة الفقدان السمعاي

يال قبة ذوو ق جة الفقدان السمعا البسيط والمتتسط يتأخرون بمستتى القغة المكتتبة بالمقا تة مل
ا رأتمب من األطفال العاقيين بعمر ( )13سنةي ولكنمب أظمروا مستتى مماثال أل رأتمب اند قختلمب

لقمد سة العاتتية .أما ال قبة ذوو الفقدان السمعا المتتسط وما يت يقد أظمروا ىقدما يا مستتى كتابة
مل العمري قال أتمب متأخرون بالمقا تة مل ا رأتمب العاقيين بكاية األاما ي كما أن التأخر بمستتى القغة

المكتتبة يئقاق مل زياقذ ق جة الفقدان السمعا .أما يا المد سة العاتتية وبعمر ( 15-16سنة)ي ىبين

أن ال قبة ذوي اإلاا ة السمعية الشديدذ والشديدذ جدا كاتي مما اىمب متشارمة مل ال قبة العاقيين بعمر
من ( )9-10سنتات ،)Yoshinga et Downey, 1996, p03( .كذل

تتا ج ق اسة ابد هللا

الئ يقات ( )2007الذي ال رد اسة مسلية وصفية هديي قلر ىقييب مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة
الصب وتعاف السملي و د اهتمقي اينة الد اسة اقر ( )172طالبا وطالبة من ال قبة الصب يا

األ قني و د ىب ىقييب الكتابات اللرذ الخاصة بأيراق اينة الد اسة باستخدال اختبا مما ات التعبير
الكتارا الذي طت ه الباح  .وأها ت النتا ج قلر أن ال قبة الصب وتعاف السمل يمتقكتن مما ات

ىعبير كتارية تعيفة( .الئ يقاتي 2007ي ص  )218ريني أيضا ق اسة ملمد قسماايل أرت هعيرذ
( (2012التا ىملت ت اقر أخ ــاا الكتارــة انــد ال ــالب الص ــب وتــعاف الس ــمل يــا مدين ــة جــدذ

(ق اس ــة ىشخيصية)ي ىكتتي اينة الد اسة من ( 51طالا) وطالبة من الصب وتعاف السمل يا مدينة
جدذ و ــال الباح ـ

بإاــداق اختبا كتارــة لق ــالب الصــب ىضــمن يق ـرات لقيــاس أخ ــاا الكتابةي و د

ىضمن االختبا اثنتين وخمسين يقرذي حي

خقصي الد اسة أن هناك األخ ـاا يـا الكتارـة واتـلة

انـد ال ـالب الصـب وتـعاف السـملي وهـذه األخ ـاا ىتشاب قلر حـد مـا يـا األخ ـاا التـا يقـل ييمـا
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السـامعتن لكـن الفـر هـت يـا تسـبة اتتشا هاي حيـ

ىشير تسبة االتتشا يـا بعـض األخ ـاا ىصـل

قلـر 78ي%4ي كما رينـي النتـا ج اـدل وجـتق يـر يـا األخ ـاا الكتاريـة انـد ال ـالب الصـب وتـعاف
السـمل ىبعـا لمتغير الجنسي قلر جاتا وجــتق يــر ىبعــا لشــدذ اإلاا ــة حي ـ

رينــي النتــا ج أن ال ــالب

ذوي اإلاا ــة الســمعية الشــديدذ يرىكب ــتن أخ ــاا أكع ــر ي ــا الكتار ــة م ــن زمال م ــب ذوي اإلاا ــة الس ــمعية

المتتسـ ـ ة أو البس ــي ة( .ارت هعيرذي 2012ي ص)13

 االختالف يا تتيجة المتتصل اليما يا الفرتية العاتية لقد اسة والتا مفاقها أت يتجد يرو اقر تتا ج
البرتامج المقترح لإلق اك البصري يا زياقذ اللصيقة القغتية لدى المعا ين سمعيا لصال متغير اإلاا ة

العميقة بالمقا تة مل مجمتاة الد اسات التا أكدت أت كقما زاقت اإلاا ة السمعية كقما قي اللصيقة
القغتية الشفمية والكتاريةي طبيعة البرتامج الخالا من التراكيا والدالالت النلتية وااتماقه اقر كقمات

يقط .حي

هناك صعتبة يا استخدال األيعال من الناحية الئمنيةي وكذل

صيغة المبنا لقمجمتل

مصلتبة يا ىشكيل الجمل امتما ييما قون الجمل الخبريةي ويا استخدال صيغ الجمل والتذكير
والتأتي

وىنمت يكرذ األطفال المعا ين سمعيا ان العالب من حتلمبي والتا من خاللما ينبل المضمتن

المعنتي أو الدالالت القغتية رنفس التتابل التا ىنمت رما اند األستيااي مل هاا قيل من التأخيري
وبال بل يإن ىتابل اكتساب العال ات الداللية يكتن مماثال يا كل من المعا ين سمعيا وال بيعاي ولما
كان اكتساب القغة ان طريت القناذ السمعية بصفة أولية كاتي المشكقة التا ىتاج ال فل المعا

سمعيا اند التلا بالمد سة هت الفقر الشديد يا ادق المفرقات القغتية التا اكتسبماي ينجد أن ال فل
المعا سمعيا البالغ من العمر خمس سنتات يست يل اكتساب ادق من المفرقات القغتية يقد بلتالا
 500كقمة ولكن ليسي لدي أي ق اية رتركيا الجملي رينما ىقد حصيقة الستي رنلت  5000كقمةي
وىكتن لدي ق اية كامقة يست يل رما الربط رين الكقمات ليكتن جمال .لذل يقد سمقي طبيعة البرتامج

الخالية من التراكيا النلتية والصريية والمعتمدذ اقر الكقمات لقصب بالتفت اقر تعاف السمل
بسبا قق اكمب واتتباهمب البصري الكبيرين.

-4تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها:

البديل الغير متج ي حي

صيغي الفرتية العالعة لقد اسة ويت صياغة الفر

ىنص الفرتية العالعة اقر

أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا

المقترح لإلق اك البصري رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة الد اسة" .والختبا هذه الفرتية ىب
استخدال اختبا ىب استخدال ىلقيل التباين "  " Fألكعر من مجمتاتين بعد ياسين بقا وبعدي لقمستتيات

الد اسة لمجمتاة الد اسةي حي

قلي النتا ج المتتلة يا الجدول ب ( )37أن يمة مجمتع المربعات

لقتباين رين المجمتاات د ت رـ ( )563.517بمتتسط د ه ()281.758ي أما التباين قاخل المجمتاات
يقد د مجمتع مربعاى رـ ( )3522.083بمتتسط

يمت ()503.155ي كما أن يمة "  " Fىساوي

( )0.560بقيمة مستتى قاللة ( )0.595أي ( )0.05>0.595وها غير قالة قحصا يا واقي ال ىتجد
يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس القبقا لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري رين
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المستتيات الد اسية (السنة العاتية ارتدا ا/السنة العالعة ارتدا ا/السنة الرابعة ارتدا ا) لدى أيراق مجمتاة
الد اسة .أما تتا ج القياس البعدي يتض من الجدول

ب ( )39أن يمة مجمتع المربعات لقتباين رين

المجمتاات د ت رـ ( )2538.817بمتتسط د ه ()1269.408ي أما التباين قاخل المجمتاات يقد د

مجمتع مربعاى رـ ( )10092.083بمتتسط

يمت ()1441.726ي كما أن يمة " "Fىساوي ()0.880

بقيمة مستتى قاللة ( )0.456أي ( )0.05>0.456وها غير قالة قحصا يا واقي ال ىتجد يرو ذات

قاللة قحصا ية يا متتسط ق جات القياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر

الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا رين المستتيات الد اسية (السنة

العاتية ارتدا ا/السنة العالعة ارتدا ا/السنة الرابعة ارتدا ا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة .من تريض الفرتية

البديقة الغير متجمة التا مفاقها " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا
والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ

الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة الد اسة"ي وتقبل
الفرتية الصفرية الغير متجمة التا ىقتل أت "ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات
القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة

الد اسة"ي وىعتبر الفرتية الصفرية المقبتلة يا هذه الد اسة خاتعة لقخ أ من النتع العاتا ألتما مقبتلة
لكن من قيا ىكتن خاطئة حي

من البديما أن يكتن اختالف يا النتا ج رين المستتيات الد اسة لصال

المستتيات العقيا لكن تتا ج الفرتية اجل ل سباب خاصة بمد سة األطفال المعا ين سمعيا بلجتط والية

ىيبازذ وها كاآلىا:

 ادل ىفعيل المجقس النفسا البيداغتجا الذي لدي السق ة يا ق اسة المقفتات الخاصة باألطفال
المقتلقين من جمات أخرىي وااتماق المد سة اقر المديرذ والمسفولة البيداغتجية لتتل التالميذ يا
مستتيات ق اسية ملاكاىا لعمرهب الئمنا وليس ااتماقا اقر التقا ير المقدمة من المختصين بعد ىقييممب

لمستتيات المعا السمعا (النفسيةي اال طفتتية واألكاقيمية).

 ادل قااقذ السنة لقتالميذ المعا ين سمعيا ذوي التلصيل األكاقيما الضعيف.
 ادل وجتق أساىذذ لقتعقيب المتخصص واالاتماق اقر المربيين المختصين ألقاا ممال التد يس.
 ادل وجتق منماج خاص مكيف بالمعا ين سمعيا يسم رتلصيل ق اسا يعال لمذه الفئة.

 قهمال الجاتا القغتي الكتارا لدى المعا ين سمعيان كما أن المربيين يعتمدون اقر لغة اإلها ذ يا
الشرحي وادل وجتق ىقييمات خاصة باللصيقة القغتية الكتارية لمذه الفئة.

 اختقفي تتا ج الفرتية اللالية مل ق اسة رتسكتلت وأ يف ()Boscolo and Arfé, 2006ي حي
امل الباحعين يا هذه الد اسة اقر البل

ان مظاهر التماس يا صص األطفال الصب المكتتبةي

و د ال الباحعان بمقا تة القصص المكتتبة من بل ( )17طالبا من ال قبة الصب يا المرحقة العاتتية

مل مجمتاتين من القصص من كتابات ال قبة العاقيين )17( :طالبا من مد سة ثاتتية و( )16طالبا
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من مستتى الصف العاتا .و د أظمرت تتا ج الد اسة أت يا كتابات ال قبة الصب تجد أتمب يستعمقتن
مباقئ لقتنظيب يا كتابة القصةي كما أن النصتص التا امتا بكتارتماي ىماسكما تعيف بالمقا تة مل

ىق المكتتبة من بل أ رأتمب العاقيين واألهخاص البالغين من حتلمب من العاقييني كذل وجتق بعض

الفرو المممة يا المراحل الد اسية يا قيجاق التماس ،)Fabbretti et d’autre, 1998, p231( .
واختقفي أيضا تتا ج الفرتية اللالية مل ق اسة ابد هللا الئ يقات ( )2007التا هديي قلر ىقييب

مما ات التعبير الكتارا لدى ال قبة الصب وتعاف السملي و د اهتمقي اينة الد اسة اقر ()172
طالبا وطالبة من ال قبة الصب يا األ قني و د ىب ىقييب الكتابات اللرذ الخاصة بأيراق اينة الد اسة

باستخدال اختبا مما ات التعبير الكتارا الذي طت ه الباح  .وأها ت النتا ج قلر أن ال قبة الصب

وتعاف السملي يمتقكتن مما ات ىعبير كتارية تعيفة وأن طقبة الصفتف العقيا يمتقكتن مما ات

أيضل من الصفتف الدتيا( .الئ يقاتي 2007ي ص )218
-5تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها:

صيغي الفرتية الرابعة لقد اسة ويت صياغة الفر

البديل المتج ي حي

ىنص الفرتية الرابعة اقر أت

" ىتجد اال ة ا ىباطية متجبة رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج
المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي

(الكتارا)" .لقتلقت من صلة الفرتية ىب استخدال معامل اال ىباط ريرستن""Rي ومن خالل الجدول ب

( )40يتض أن المتتسط اللسارا لقبرتامج يمت ( )358.90باتلراف معيا ي د ه ()37.46ي والمتتسط
اللسارا لعالمات القغة العربية يمتة ( )9.45باتلراف معيا ي د ه ( )0.49كما د ت يمة معامل

اال ىباط ريرستن ( )Rرـ ( )0.572ها قالة قحصا يا اند مستتى الداللة  0.05ومن ىتجد اال ة ا ىباطية
متجبة رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج المقترح لإلق اك البصري

القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا .من تقبل الفرتية

البديقة المتجمة التا مفاقها " ىتجد اال ة ا ىباطية رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية
وى بيت البرتامج المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ

الرصيد القغتي (الكتارا)" .حي أت ىتجد اال ة ا ىباطية متجبة رين االمات القغة العربية وى بيت البرتامج

المقترحي وتسبة التأكد من هذه النتيجة هت ( )%95مل احتمال الت تع يا الخ أ رنسبة ( )%05اند مستتى
الداللة ()**p>0.05( )sig=0.05ي وهذا اجل ل سباب التالية:

 أثر ينية التعئيئ الرمئي اقر المعا ين سمعياي وااتماق األساىذذ تفس الفنية يا التد يس بلكب امل
الباحعة يا تفس مفسسة البل  .حي

ىتفت ق اسة أمل يتاح زيدان يا ( )2006التا هديي اقر

التعرف الر أثر استخدال التعئيئ الرمئي يا ىلصيل طالبات الصف العاتا المتتسط يا ماقذ األحياا.
وىكتتي اينة البل

من ( )70طالبة من طالبات الصف العاتا المتتسط يا متتس ة الشال لقبنات

لقعال الد اسا (ُ .)2005-2006سمن اقر مجمتاتين احداهما ىجريبية ىكتتي من ( )35طالبة
وأخرى تاب ة ىكتتي من ( )35طالبة .كتيئي المجمتاتان بالمتغيرات اآلىية (اختبا المعقتمات
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اإلحيا ية السابقةي التلصيل السارت يا ماقذ األحيااي العمر الئمنا) .ق سي المجمتاة التجريبية ويقا
ل ريقة االاتياقية مل قتاية المعئزات الرمئية يا حين ق سي المجمتاة الضاب ة ويقا لق ريقة

االاتياقية يقط .استغر ي التجربة ( )09أساريل .ثب اجري االختبا

التلصيقا يا تماية المدذ

واستخدمي الباحعة االختبا التا ا  test-tلمعرية قاللة الفرو رين المجمتاتين .أظمرت النتا ج أت

ليس هناك يرو ا ذات قاللة قحصا ية اند مستتى قاللة ( (05.0يا االختبا ين القبقا والبعدي
لقمجمتاة التجريبية وات ليس هناك يرو ا ذات قاللة قحصا ية اند مستتى قاللة ( )05.0رين

المجمتاتين التجريبية والضاب ة .و د أوصي الباحعة رتفعيل استخدال هذا النتع من التعئيئ يا متاق

ق اسية ومراحل ق اسية اخرى لقتلقت من مدى يااقيت مل هذه المتاق او المراحل الد اسية .كما ا ترحي

بلتثا اخرى لد اسة أثر التعئيئ يا متغي ارت اخرى( .زيداني 2006ي ص )266ي ومن تستنتج أن

لتعئيئ الرمئي أثر قجارا واال ة ا ىباطية متجبة رئياقذ التلصيل الد اسا لدى يئة المعا ين سمعيا.

 زياقذ البرتامج التد يبا المقترح لقدايعية لإلتجاز لدى التالميذ المعا ين سمعياي و غبتمب يا اللصتل
اقر تتا ج جيدذ خاصة يا ماقذ القغة.

 اهتمال المعا ين سمعيا بالتاجبات المنئلية الخاصة بماقذ القغة العربية لتأثرهب بالبرتامج التد يبا المقترح.
 التأثير السقتكا لقبرتامج التد يبا المقترح اقر المعا ين سمعياي حي

الحظي الباحعة أن جميل

اللاالت أصبلتا يشا كتن ويتفااقتن مل المربا قاخل البيئة الصفية وهذا بفضل استخدال وينيات
النظرية السقتكية .ويتفت هذا العنصر مل ق اسة وبيكر اوليري ( )O'Leary and Bekerحي

استخداما تظال التعئيئ لتعديل السقتك الصفا غير المقبتل لدى مجمتاة من ال قبة ذوي االت رابات
السقتكية و د اهتمل اقر (مضغ العقكةي األكل يا غرية الصفي واالاتداا اقر اآلخريني ادل

التركيئ) .ال الباحعان بم ار بة سقتكيات األطفال المستمدية يا غرية الصف من السااة اللاقية اشرذ
والنصف قلر السااة العاتية واشر ق ا ت مدذ ثالثة أيال يا األسبتع التاحد .وكان الباحعان د ق با

طالبين جيدا بل البدا سميا بالمالحظة و ال طالا ثال

(ق ب هت اآلخر) بم ار بة السقتكيات

المستمدية أتفسما مرىين يا األسبتع وذل رمدف التلقت من ثبات المعقتمات التا يجمعما الم ار بان
األساسيان وكاتي الم ار بة د ىمي يا أثناا اتشغال األطفال بالنشاطات الصفية المختقفة كالقرااذ

الجمااية أو حصة اللساب أو االستماع الر القصص .واهتمقي الد اسة اقر مرحقتين ىجريبيتين هما

مرحقة الخط القاادي ومرحقة التعئيئ طقا الباحعان من المعقمة يا اثناا مرحقة الخط القاادي التعامل
مل األطفال كالمعتاق واستمرت هذه المرحقة أ بعة أساريل وكان المدف من ذل معرية سقتكيات األطفال

قوتما ىدخل من اجل مقا تتما بمرحقة التعئيئ ويا مرحقة التعئيئ امي المعقمة بكتابة التعقيمات االىية

اقر القتحة :اجقس يا مقعدك ا يل يدي قن أ قت أن ىقتل هيئاي اتتب قلر ما ىقتل المعقمةي حايظ

اقر تظاية مقعدك .وأرقغي المعقمة األطفال بعدق النقاط التا ىمنلمب قياها قذا ما تفذوا التعقيمات

السابقة وان مجمتع النقاط هت ما سيلدق المعئز الذي سيع ا لمب كالمدايا والجتا ئ أو النقتق .و د
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أقى ررتامج التعئيئ قلر ىققيل السقتكيات الصفية غير المناسبة قلر ق جة كبيرذ كما اتخفض معدل
حدوث السقتكيات غير المرغتب ييما لدى األطفال من  %76يا أثناا الخط القاادي قلر  %10يا

أثناا مرحقة التعئيئي كما أستخدل با يش ()Barrish et.al 1969ي يا الد است ما ارف باسب لعبة
السقتك الجيدي اذ ال با يش وزمالؤه رتقسيب األطفال يا الصف اقر يريقين وااد ا مة مجمتاة من

التعقيمات الم قتبة من التالميذ والمتعققة بالسقتك الد اسا الجيد وكتبما اقر السبت ذ وحدق لقتالميذ

معايير واتلة لقفتز بالقعبة وحدق لمب المكايأذ التا سينالما الفريت الفا ئي ووجد أن أقاا طقبة الصف

جميعا د ىلسن اقر تلت كبير بعد ثالثة أساريل من ى بيت هذه ال ريقة .أما ق اسة صايغ وامر يا

( )1983ياستخدل ىك ار لعبة السقتك الجيد لقتلقت من مصدا يتما االجتمااية وىقييب يعاليتما يا
معالجة مجمتاة من السقتكيات الصفية غير المناسبة لدى أطفال يا الصف العاتا االرتدا ا يقسب
أطفال الصف اقر يريقين واريمب بشروط القعبة وها ان كل طالا من الفريت يقتل بسقتك غير

مرغتب يي (من السقتكيات التا حدقها لمب) يخسر تق ة والفريت الذي يلصل يا تماية اليتل الد اسا
اقر تجتل أكعر يكايأ باللصتل اقر ها ات النصر وتجتل ولتحة هرف لذل اليتل يكتا اقيما اسب
الفريت وىعقت يا الصف ووجدوا من خاللما أن أقاا ال الب د ىلسن اقر تلت كبير يا األسبتع

الرابل من الت بيت( .زيداني 2006ي ص ص )272-271

-6تفسير نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتها:

صيغي الفرتية الخامسة لقد اسة ويت صياغة الفر

البديل الغير متج ي حي

ىنص الفرتية الخامسة

اقر أت " يمتد ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت
بفترذ زمنية تامما  3أهمر" .والختبا هذه الفرتية ىب استخدال اختبا "ت"  "T" testلعينيتين مستققتين

بعد ياسين بعدي وبعد مدذ  3أهمر من القياس لمجمتاة الد اسةي حي

ىب ى بيت اختبا كتهين ()d

إليجاق حجب األثر لمعالجات أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بمدذ  3أهمري ومن خالل النتا ج

المتتلة يا الجدول ب ( )41تجد أن يمة (ت) ىقد رـ ( )7.770وها يمة قالة قحصا يا اند مستتى

الداللة  )sig=0.001(0.01ومن ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس البعدي

ويا ياس األثر بعد مدذ  3أهمر اقر أيراق مجمتاة الد اسةي كما تجد أن يمة المتتسط اللسارا لققياس

البعدي ( )358.90باتلراف معيا ي ( )37.46جاات أكبر من يمة المتتسط اللسارا لقياس األثر بعد

مدذ  3أهمر والتا د ت رـ ( )303.90ما يفكد لنا أن الفرو لصال القياس البعدي .كما أن يمة اال ىباط

( )rالتا د ت ب ( )0.902ىبين أتما يمة متجبة ومرىفعة وىأخذ اىجاه طرقيا لصال ق جات القياس
البعدي.

أما بالنسبة لقيمة كتهين ) )dيا القياس بعد الت بيت بمدذ زمنية د ها  3أهمر يما ىساوي ( )2.45وها
يمة مرىفعة ىدل اقر أن حجب األثر كبير لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت

والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتاراي وتجد حجب األثر تعيف اندما ىقل
يمة كتهين ان ( )0.20ومتتسط اندما ىكتن يمة كتهين ملصت ذ ما رين ( )0.20-0.50ومرىفعا
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اندما ىكتن أكبر من ( )0.80وبمأن يمة كتهين لدينا مرىفعة ييمكننا القتل أن يمة األثر لقبرتامج التد يبا

المقترح لإلق اك البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة ىمتد لما بعد الت بيت بفترذ زمنية تامما  3أهمر مرىفعة
و قالة قحصا يا اند مستتى الداللة)sig=0.001(0.01ي واقي تريض الفرتية الصفرية وتقبل الفرتية

البديقة الغير متجمة التا مفاقها " يمتد ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت

والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد
الت بيت بفترذ زمنية تامما  3أهمر" .حي

أن أثر البرتامج التد يبا المقترح يمتد لما بعد الت بيت بمدذ

زمنية تامما  3أهمري وتسبة التأكد من هذه النتيجة هت أكبر من ( )%99مل احتمال الت تع يا الخ أ
رنسبة أ ل من ( )%01اند مستتى الداللة .)***p>0.001( )sig=0.001(0.01
و د الحظنا أن يمة األثر د تقصي رين القياس البعدي والقياس التتبعا حي

كاتي يا القياس البعدي

ىساوي ()10.56ي أما يا القياس بعد مدذ  3أهمر أصبلي ىساوي ()2.45ي بفا

( )8.11لكن يبقر

البرتامج التد يبا المقترح لدي أثر مرىفل وهذا التفاوت يا حجب األثر اجل ل سباب التالية:
 غياب المتابعة الد اسية والمراجعة أثناا الع قة واتشغال األطفال بالقعا يقط.

 مشكقة الذاكرذ التا يعاتا منما المعا ين سمعيا .وهذا ما ىشير ل ق اسة كتيتنر وآخرون (2010

 (Qounter et al,التا ىمعقي يا مقا تة ى ت الذاكرذ البصرية رين ال الب البالغين الصب والعاقيين
بلي كان هديما هت يلص ى ت الذاكرذ البصرية لدى البالغين من الصب و العاقيين من امر المرحقة

التعقيمة العاتتيةي وطبقي اقر اينة تامما ( )22من المعا ين سمعيا باإلتاية قلر ( )22من العاقيين
القذين يسمعتن بشكل جيد وطبيعا بلي

استخدمي الد اسة معيرات بصرية متنتاة ىعر

اقر

المفلتصين ب ريقة منظمة (كل ثالثة أيال لمدذ ستة أهمر) لتذكر معيرات بصرية متنتاةي ثب ي قا

من المفلتصين ىذكرها بعد مرو يترذ زمنية ىتراوح رين يتل واحد وهمرين وأظمرت تتا ج الد اسة يا
البداية رروز ىفت لدى ال الب العاقيين بشكل مقلتظ وذو قاللة اقر المعت ين سمعيا يا مممات

الذاكرذ البصرية صيرذ األمد و الذاكرذ البصرية طتيقة األمد بعد مرو همرين من ار

المعيرات

البصرية ولكن بعد مرو أ بل جقسات من التد يا ىبين ىلسن مقلتظ لدى ال الب المعا ين سمعيا
وىضاؤل الفر يا اإلجابة اقر المعيرات البصرية مقا تة بالعاقيين قلر ما يقا ب  %66كما ريني
تتا ج الد اسة أن المعيرات المقتتة كاتي أيضل بالنسبة لقتذكر لدى المعت ين سمعيا اقر المدى ال تيل

من المعيرات الباهتة أو المقتتة باألريض واألستقي كما ىبين ىققص الفر رين المعا ين سمعيا والعاقيين
يا مممات الذاكرذ البصرية يا الجقسة األخيرذ قلر ما يقا ب  %87والذي حدث بعد مرو  6أهمر

من ردأ المالحظة .لمذا امدت الباحعة اقر ىقتين كروت الكقمات بالقتن االصفر لتعير قتتباه المعا ين
سمعيا وىنشط الذاكرذ البصرية لديمب( .تصير تال وسا ذ تال )2019

 يا تفس السيا أها ت ق اسة ووتغ وبترستن وتومسو (Thomson et Paterson et Wong,

)2008حتل د ذ الذاكرذ البصرية العامقة لدى ال الب المعت ين سمعيا والمدف منما ىمعل يا يلص

د ذ الذاكرذ البصرية العامقة لدى الصب مل ىالمذذ المرحقة التعقيمية المتتس ة وطبقي الد اسة اقر
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اينة تامما ( )128من المعا ين سمعيا ( 70ذكت ي  58قتاث) من امر المرحقة التعقيمية المتتس ة
يا ادذ من التاليات األمريكية .استخدمي الد اسة اختبا لقذاكرذ البصرية (أحد االختبا ات الفراية من
مقياس ويكسقر لذكاا البالغين النسخة الرابعة لعال ( )2004وأها ت النتا ج قلر أن الذاكرذ العامقة

مكتن معريا ممب لتالميذ الصب من امر المد سة المتتس ة قذ كاتي بمعابة ذاكرذ ىعتيضية ان يقدان

الذاكرذ العامقة السمعية كما ظمر يا الت بيت الميداتا وبناا اقر األقاا اقر االختبا ىبين أن التالميذ
الصب من أيراق العينة يما ستن امقيات ىخئين ومعالجة المعقتمات ويقتمتن رت بيت استراىيجيات

معريية وما و اا معريية د اإلمكان قون القجتا قلر استخدال العناصر القفظية التا يقجأ قليما التالميذ
العاقييني كما أن مقدا المخئون البصري لقذاكرذ البصرية طتيقة األمد كاتي لديمب أكبر وأكعر يعالية
يا االسترجاع السيما يا مجال ذاكرذ الشخصيات واألماكن واألجسال الماقية( .نصير قتال وسارة
قتال)2019 ،

 ومن تستخقص أت غب تعف الذاكرذ العامقة لدى المعا ين سمعيا قال أن الذاكرذ البصرية ىبقر تية

لديمب لذل كان أثر البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال
التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ

زمنية تامما  3أهمر والقياس البعدي كبير وقال قحصا يا.
-7تفسير نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها:

صيغي الفرتية الساقسة لقد اسة ويت صياغة الفر

البديل الغير متج ي حي

ىنص الفرتية الساقسة

اقر أت " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك

البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة البل ".
ىب استخدال اختبا ىب استخدال ىلقيل التباين "  " Fألكعر من مجمتاتيني يتض من الجدول ب ( )42أن
يمة مجمتع المربعات لقتباين رين المجمتاات د ت رـ ( )732.817بمتتسط د ه ()366.408ي أما

التباين قاخل المجمتاات يقد د مجمتع مربعاى ب( )21114.083بمتتسط يمت ()3016.298ي كما

أن يمة " "Fىساوي ( )0.887وها غير قالة قحصا يا واقي ال ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية يا متتسط
ق جات ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال

التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي الكتارا لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية
رين المستتيات الد اسية (السنة  2ارتدا ا/السنة  3ارتدا ا /السنة  4ارتدا ا).

 ومن تريض الفرتية البديقة الغير متجمة التا مفاقها " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا

ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت
بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة الد اسة"ي وتقبل الفرتية الصفرية الغير متجمة التا

ىقتل أت "ال " ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح

لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي
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(الكتارا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة
الد اسة"ي وهذا اجل ل سباب تفسما التا ىب ذكرها يا منا شة وىفسير الفرتية العالعة لقد اسة.
بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بما هو موجود في الواقع ،وذلك بالرجوع إلى ما الحظه الباحثة أثناء إجراء

الدراسة الميدانية واستقصاء التراث النظري ،الحظت انه ال توجد برامج تدريبية متخصصة تنمي الرصيد
اللغوي الكتابي بالمقارن مع البرامج الموجهة لهذه الفئة في المجال اللغوي الشفوي ،إلى جانب أن هذه

البرامج ال تأخذ بعين االعتبار حاجات كل طفل كحالة منفردة من جهة وحاجاته بصفته فرد ينتمي

لجماعة القران داخل المدرسة الخاصة وخارجها بهدف الوصول بالمعاق سمعيا إلى أقصى درجة من

التحصيل الكاديمي ،وفي ضوء ما جاء في نتائج الدراسات السابقة نستطيع القول :في ظل ما هو

موجود في واقع التكفل بالطفال المعاقين سمعيا داخل المدارس المتخصصة من ممارسات غير مدروسة

وعشوائية مبهمة الهداف ،يصبح بالضرورة أي برنامج منظم ومعد بطريقة علمية ذا فاعلية مهما

انخفض مستواه من ناحية التقنيات واالست ارتيجيات والدوات المستعملة ،بمعنى آخر أن معظم النتائج

التي خلصت إليها الد ارسات التي ارتكزت على تطبيق ب ارمج موجه لفئة الطفال المعاقين سعيا بصفة

خاصة وفئات ذوي االحتياجات الخاصة عموما بهدف التحقق من أثرها ومدى فعاليتها ،ليس بالضرورة

أن ذلك أو تلك الفاعلية تعود لجودة هذه الب ارمج بل قد يرجع السبب إلى الواقع المرير والممارسات الال
مدروسة داخل تلك المدارس التي تفتقد إلى أدنى متطلبات التكفل خاصة من ناحية التقنيات

واالستراتيجيات وحتى الكوادر العاملة بها التي يتطلبها العمل مع فئات التربية الخاصة إجماال ،هذا لألمانة

العلمية ،وعليه فإنه ال نستطيع الجزم أن أثر البرنامج المطبق في الد ارسة الحالية يعود إلى جودته فقط،
بل قد يعود المر إلى الواقع المتعطش لمثل هذه الب ارمج المعدة بطريقة علمية ومتخصصة إضافة إلى

شرط الكفاءة في تطبيقها.

خالصة الفصل:

ىب من خالل يا هذا الفصل ىلقيلي ىفسير ومنا شتما تتا ج الد اسة ويقا لما جاا ب الجاتا النظري واقر

تتا ما سبت من ق اساتي وبمذا ىكتن هذه النتا ج من ققا تلت ق اسات أخرى اقر هذه الفئة من ذوي

االحتياجات الخاصة ىعالج ييما متغي ارت جديدذ ىتعقت بالمتمد سين من ذوي اإلاا ة السمعية ومن خالل
ار

وىلقيل النتا ج تتتصل الر مجمتاة من االستنتاجات وها كالتالا:

 ىلققي الفرتية العامة لقد اسة التا مفاقها أن لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر
الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) ىأثير يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى المعا ين

سمعيا.

 كما ىلققي الفرتية الفراية االولر لقد اسة ووجدتا يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات
القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

186

عرض مناقشة النتائج

الفصل السادس

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) ىعئى لمتغير الجنس (ذكر/أتعر) لدى
أيراق مجمتاة الد اسةي حي

كاتي الفرو لصال القياس البعدي ولمتغير اإلتاث.

 أيضا ىلققي الفرتية الفراية العاتية لقد اسة ووجدتا يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات
القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة
(متتس ة/اميقة) لدى أيراق مجمتاة الد اسةي حي

كاتي الفرو لصال القياس البعدي ولمتغير

االاا ة السمعية العميقة.

 وىب يض الفرتية البديقة الغير متجمة الغير ملققة التا ىتصا رتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين
متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر

الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) رين المستتيات الد اسة
لدى أيراق مجمتاة الد اسةي و بتل الفرتية الصفرية الغير متجمةي حي

أت ال ىتجد يرو ذات

قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك

البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا)
رين المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة الد اسة.

•

أما بالنسبة لقفرتية الفراية الرابعة يقد ىلققي ووجدتا اال ة ا ىباطية رين االمات أيراق مجمتاة

الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا).

 ييما يخص الفرتية الفراا الخامسة يقد ىلققي ووجدتا أن ىأثير البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك
البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا)
يمتد لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية تامما  3أهمر.

•

وأخي ار ىب يض الفرتية البديقة الغير متجمة التا مفاقها أت ىتجد يرو ذات قاللة قحصا ية رين

متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد
الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة البل ي و بقنا الفرتية الصفرية الغير متجة

التا ىنص اقر ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا

المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد
القغتي (الكتارا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية

لمجمتاة البل .
توصيات الدراسة:

ااتماقا اقر النتا ج المتلصل اقيما من خالل الد اسة اللالية ىب ىلديد مجمتاة من المقترحاتي التا من
هأتما قيل وىلفيئ الدا سين والباحعين لقمضا دما يا ق اسات ىمدف قلر ىر ية التكفل بفئات األطفال من
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ذوي االحتياجات الخاصة امتما ويئة المعا ين سمعيا خصتصاي وها يا تفس الت ي أهداف يمكن
ىلقيقما من خالل البل
يقا:

واالستقصاا من خالل ق اسات أخرى متخصصةي حي

ىلدقت المقترحات كما

❖ رناا رارمج ىربتية ىعقيمية ىد يبية االجية متخصصة ات ال ا من التشخيص الد يت لقمستتى األكاقيما
والتلصيقا وخاصة مراجعة الميئاتية األ طفتتية لقمعا ين سمعيا.

❖ رناا ررامج ىد يبية ىعنر رئياقذ الرصيد القغتي الكتارا لدى يئة المعا ين سمعيا.

❖ رناا مقاييس ىشخيصية ىعمل اقر ىلديد المستتيات القغتية الكتارية الخاصة بكل مستتى ىعقيما لفئة
المعا ين سمعيا.

❖ قجراا ق اسات ميداتية ىتبعي قو ية ىمتب بفئات التربية الخاصة لتلديد مت قباىمب المتجدقذ رتقدممب يا
السن.

❖ االهتمال باالستراىيجيات والتقنيات المنبعقة من النظريات المعريية والسقتكية يا التكفل باألطفال
المعا ين سمعيا ىأخذ بعين االاتبا
والعميقة.

د اىمب القغتية الملدوقذ خاصة أصلاب اإلاا ات المتتس ة

❖ ىكييف البرامج التربتية لفئة المعا ين سمعياي حي

ل سف يستخدل المعا ين سمعيا تفس البرتامج

الد اسا لقعاقيين وكعير من التما ين ىعتمد يا حقما اقر الش ر السمعا وهذا ال يأخذ بعين االاتبا

الفقدان السمعا لمذه الفئة كما أن الرصيد القغتي لفئة المعا ين سمعيا يختقف مل تظيره لقعاقيين لذل
وجا ىكييف الرامج الد اسية لمذه الفئة.

❖ هيكقة وىد يا المعقمين المختصين رتد يس يئة المعا ين سمعياي وهذا رتفعيل التعقيمة الت از ية التا
ىناقي بإتشاا مدا س اقيا ل ساىذذ المتخصصيني وبمذا يصب لدينا معقمين وأساىذذ متد بين لتعقيب

هذه الفئة بمختقف مستتيات قاا اىما.

❖ اقد قو ات ق هاقية لصال أولياا األطفال المعا ين سمعيا الطالامب أكعر ان خصا ص أرنا مب
المعرييةي قلر جاتا قو ات يا لغة اإلها ذ من أجل ىمكين األهل لقتتاصل مل أرنا مب .حي

الحظي

الباحعة أثناا احتكاكما باألهل من أجل ىتتي طبيعة البرتامج بلكب أتما كاتي ىقدل واجبات منئلية

لقتالميذ أتمب كاتتا يشتكتن من تقص الفمب لإلها ذ كما أتمب أثنتا اقر البرتامج ألت ربمب من أطفالمب

وسمل التعامل معمبي لذل يالدو ات اإل هاقية مممة لق ريين أي األولياا وأرنا مب المعا ين سمعيا اقر

حد ستاا.

❖ قاداق ررامج ىد يبية متجمة لقمربين والمعقمين المختصين العامقين بالمدا س الخاصة لقصب البكب لريل
د اىمب وىليين معقتماىمب يا مجال االست ارىيجيات والتقنيات اللديعة المستخدمة يا ىربية وىد يا

ىق الفئة.

❖ مراااذ الفرو الفرقية رين االطفال المعا ين سمعيا خاصة ىق المتعققة رد جة اإلاا ة اند رناا البرامج
العالجية والتد يبية.
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❖ المتابعة المستمرذ لق فل المعا سمعيا قاخل المد سة او خا جما من حي

السقتك او اي ىغيير اخري

يمكن أن يلدث خقل لقمعا سمعيا.

❖ خقت ررامج الكتروتية ىمتب رتنمية الرصيد القغتي الكتارا لقمعا سمعيا لمتاكبة العصرتة.

❖ زياق الداب الماقي لققا مين اقر ررامج التربية الخاصة رمدف ىلسين مستتى وجتقذ البرامج لقتصتل
بأقاا يعال لفئة المعا ين سمعيا خاصة وذوي االحتياجات الخاصة اامة.

خاتمة:

ىشكل اإلاا ة اج ائ قما يا واحدذ أو أكعر من هذه النتاحا الجسديةي النفسيةي االجتمااية واالكاقيمية
واالاا ة السمعية واحدذ من االاا ات التا ىشكل اا قا يا امقية التعقبي لذل تجد المعا ين سمعيا يقجئتن

قلر االستعاتة بجتاتا أخرى لتعتيض اللرمان السمعا الذي يعاتتن من ي ينجدهب يعتمدون اقر حاسة
البصر بشكل كبير إلق اكي معالجة وىخئين المعقتمات اقر مستتى الدماغ .لذل ىعد هذه الد اسة اقر

جاتا كبير من االهمية يا ميدان التربية الخاصة بصفة اامة وميدان التدخل العالجا النفس-ريداغتجا

واال طفتتا بصفة خاصةي حي

ىناولي متتتع ا تراح ررتامج ىد يبا لإلق اك البصري ا ب اقر الصت

والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) لئياقذ الرصيد القغتي لدى يئة المعا ين سمعيا .حي

يرىكئ هذا

البرتامج المقترح اقر مخرجات النظريتين أساسيتين أولما معريية وها تظرية جش قي التا يفكد واقها

أن اللتاس ها مصد المعرية والتعقبي والعاتية سقتكية وبالضبط تظرية االهراط اإلج ار ا لسكينر ان
طريت التعئيئ الرمئي ي رمدف ىيسير ى بيت البرتامج ات ال ا مما هت متجتق يا التا ل الذي يختقف اختاليا

جتهريا اقر ما يجا أن يكتني وهذا بعد االست الع اقر مستتى مد سة األطفال المعا ين سمعيا بلجتط

والية ىيبازذ التا طبقي ييما هذه الد اسة كنمتذج من رين مجمتاة من مدا س المعا ين سمعيا المجتقذ ابر

التراب التطنا الج ائ ريي حي

حاولي الباحعة ىسقيط الضتا أكعر اقر أهمية الرصيد القغتي الكتارا لمذه

الفئة ربناا ررتامج ىد يبا لجاتا معريا وهت اإلق اك البصري الذي يعت

ب المعا ين سمعيا النقص

السمعا لديمبي وهذا ااتماق اقر هبكة مالحظة حدقت ان طريقما حاجياىمب يا المجال القغتي الكتارا

التا أىما الباحعة ترو ية لتلسين مستتاهب التلصيقا واألكاقيما.

من خالل النتا ج التا ىتصقي قليما الد اسة اللاليةي وجدتا أن لتد يا اإلق اك البصري ان طريت صت

وكقمات باستخدال ينية التعئيئ الرمئي قو ممب يا حدوث امقية اكتساب وزياقذ الرصيد القغتي الكتارا

لدى يئة المعا ين سمعياي بااتبا اإلق اك البصري القناذ المعريية الر يسية يا هذه العمقية.
يمن خالل ار

وىلقيل النتا ج ىلققي الفرتية العامة لقد اسة حي

وجدتا أن لقبرتامج التد يبا المقترح

لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) ىأثير يا زياقذ الرصيد القغتي
(الكتارا) لدى المعا ين سمعياي وايضا ىلققي الفرتية الفراية األولر لقد اسة والمتضمنة وجتق يرو ذات
قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح ىعئى لمتغير

الجنس (ذكر/أتعر) لدى أيراق مجمتاة الد اسةي حي

كاتي الفرو لصال القياس البعدي ولمتغير اإلتاث.

الر جاتا الفرتية الفراية العاتية التا ىلققي وىتضمن وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية رين متتس ا
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ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح ىعئى لمتغير ق جة اإلاا ة (متتس ة/اميقة)
لدى أيراق مجمتاة الد اسةي حي

كاتي الفرو لصال القياس البعدي ولمتغير االاا ة السمعية العميقة.

أما الفرتية الفراية العالعة يتب يضما و بتل الفرتية الصفرية الغير متجمةي حي أت ال ىتجد يرو ذات
قاللة قحصا ية رين متتس ا ق جات القياس القبقا والقياس البعدي لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك

البصري القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) رين
المستتيات الد اسة لدى أيراق مجمتاة الد اسة .لنصل لقفرتية الفراية الرابعة التا ىلققي ووجدتا اال ة

ا ىباطية رين االمات أيراق مجمتاة الد اسة يا ماقذ القغة العربية وى بيت البرتامج المقترح لإلق اك البصري
القا ب اقر الصت والكقمات (باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا).

كما أت ىلققي الفرتية الفراية الخامسة والمتضمة وجتق ىأثير لقبرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري

يمتد لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت بفترذ زمنية تامما  3أهمري وأخي ار ىب يض الفرتية

الفراية الساقسة و بتل الفرتية الصفرية الغير متجة التا ىنص اقر ادل وجتق يرو ذات قاللة قحصا ية
رين متتس ا ق جات ياس البرتامج التد يبا المقترح لإلق اك البصري القا ب اقر الصت والكقمات

(باستخدال التعئيئ الرمئي) يا زياقذ الرصيد القغتي (الكتارا) لدى أيراق مجمتاة الد اسة لما بعد الت بيت
بفترذ زمنية رين المستتيات الد اسية لمجمتاة البل .

ىبقر النتا ج الملصل اقيما مرىب ة بخصا ص العينة المد وسة وال يمكن ىعميمما تظ ار لققة ادق أيراق

مجمتاة البل ي وتعتبر ق استنا هذه ما ها قال ملاولة بسي ة ىممد ال ريت إلجراا ق اسات مستقبقية أخرى
معمقة وهامقة لمذا المتتتع لقتصتل قلر ق اسات اقمية ىفيدتا وىفيد المجتمل وإا اا صت ذ أوت إلثراا

العقب والمعريةي ويبقر البل مفتتح حتل هذا المتتتع من جتاتا أخرى التا لب ىتمكن الباحعة من الت ر

لما كتسقيط لقضتا اقر المشاكل والصعتبات التا يعاتا منما المعا تن سمعيا وإيجاق اللقتل المناسبة لما
إلقماجمب يا اللياذ االجتمااية بصفة طبيعة.
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 .25اللسني هشال .)2005( .طر ىعقيب األطفال القرااذ والكتابة .ط ( .)01امان :قا العقاية لقنشر
والتتزيل.

 .26اللسني ابد الر از حسين .)2017( .أثر ررتامج ىد يبا لتنمية مما ات اإلق اك البصري و ياس

يااقيت يا التلصيل الق ار ا لق قبة ذوي صعتبات التعقب .مجقة العقتل التربتية جامعة القاهرذ .كقية
الد اسات العقيا لقتربية.176 – 209 )02( 25 .

 .27حساتيني اتاطف ملمد .)1985( .الخصا ص السيكتلتجية والفسيتلتجية يا اال تما باالستعداق
لتعقب لدى المعا ين سمعيا .سالة قكتت ا .كقية التربية ستهاج بجامعة أسيتط – مصر.
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 .28حفصةي زيتي أسمااي سق اتاي حقيمةي هريفا .)2021( .الكشف المبكر ان صعتبات التعقب

النما ية ألطفال الروتة لقفئة العمرية من ( 5-6سنتات) -ق اسة ميداتية أل سال التلضيري ربعض
وتات رتالية ىيبازذ .-مجقة العقتل النفسية والتربتية لجامعة التاقي.33-47 )04( 07 .

 .29حناني جمعة ابد هللاي احساني اقيتي تاصر .)2019( .مما ات االق اك البصري لدى ىالميذ
المرحقة االرتدا ية من ذوي صعتبات ىعقب الكتابة والعاقيين (ق اسة مقا تة) .مجقة كقية التربية األساسية.
و ا ل المفىمر العقما التاسل اشر كقية التربية األساسية .ع (خاص) .433-449

 .30ختلاي هشال ملمد .)2002( .األساليا المعريية وتتاب ما يا اقب النفس .القاهرذ :قا الكتاب
اللدي .

 .31الخ ياي جمال .)1992( .ىعديل سقتك األطفال المعت يني قليل األباا والمعقمين .امان (األ قن):
قا قهراف لقنشر والتتزيل.

 .32الخ ياي جمال ومنري اللديدي .)1993( .الخدمات المبكرذ ل طفال ذوي اللاجات الخاصة.
االما ات :مدينة الشا ة لقخدمات اإلتساتية.

 .33ختلةي معتت وال اهري مجاهدي .)2021( .التتايت النفسا واال ت ردايعية اإلتجاز لدى المكفتيين
 .34ق اسة ميداتية بمد سة المكفتيين بالمسيقة .-مجقة الجامل يا الد اسات النفسية والعقتل التربتية
لجامعة المسيقة-الج ائ ر.72-99 )01(06 .-

.35

هيدي ز واىا .)2012( .ىد يبات اقر منمجية البل

العقما يا العقتل االجتمااية .مج (.)01

ط ( .)01الج ائ ر :قيتان الم بتاات الجامعية.

 .36الروساني يا و  .)1996( .أساليا القياس والتشخيص يا التربية الخاصة .ط ( .)01امان
(األ قن) :قا الفكر لقنشر والتتزيل.

 .37الروساني يا و  .)2001( .سيكتلتجية األطفال غير العاقييني مقدمة يا التربية الخاصة .امان
(األ قن) :جمعية امان لقم ابل التعاوتية.

 .38الئ يقاتي قرراهيب ابد هللا يرج .)2003( .اإلاا ة السمعية .ط ( .)01امان (األ قن) :قا وا ل
لقنشر.

 .39الئ يقاتي ارراهيب ابد هللا يرجي جمالي الخ يا واخرون .)2007( .مقدمة يا ىعقيب ال قبة ذوي
اللاجات الخاصة .ط ( .)01امان (األ قن) :قا الفكر لقنشر والتتزيل.

 .40الئ يقاتي ابد هللا يرج .)2011( .مباقئ التأهيل السمعا والكالما والتربتي .ط ( .)02امان
(األ قن) :قا الفكر لقنشر والتتزيل.

 .41الئاباي أحمد ملمد اقا .)2005( .سراة قق اك اللروف والكقمات العربية رتصفما صيغا قق اكية:
ق اسة ىجريبية .اطروحة قكتت اه .كقية العقتل التربتية والنفسيةي سب اقب النفس واإل هاق والتربية

الخاصة .جامعة امان العربية .األ قن .ىا يخ الدختل .2021/06/22 :السااة.12:30 :
الرابط2D02FDD9DE0016F8A810 https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/4568;jsessionid=B788D3580ACA :
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 .42الئغتلي ايل النصير والئغتلي اماق .)2003( .اقب النفس المعريا .ط ( .)01امان (األ قن):
قا الفكر لقنشر والتتزيل.

 .43الئغقتلي اماق ابد الرحيب .)2015( .تظريات التعقب .امان (األ قن) :قا الفكر لقنشر والتتزيل.

 .44زواويي حقيمة .)2020( .اإلق اك البصري وقو ه يا ىنمية القغة الشفمية لدى ال فل االصب اللامل
لقئ ع القت ا .مذكرذ مكمقة لنيل هماقذ الماستر ىخصص أم ار
االجتمااية واإلتساتية .سب العقتل االجتمااية ىخصص أم ار

القغة والتتاصل .كقية العقتل

القغة والتتاصل لجامعة العربا رن

مميديي أل البتا ا-الج ائ ر.-

 .45الئياتي يتلا مص فر .)1998( .صعتبات التعقب :االسس النظرية والتشخيصية والعالجية:
ات رابات العمقيات المعريية والقد ات االكاقيمية .القاهرذ (مصر) :قا النشر لقجامعات.

 .46زيني مليت قهفير .)2017( .ات رابات القغة والتتاصل .القاهرذ (مصر) :قا الئهراا.

 .47الد قيري ابد المنعب أحمد. )2000( .اإلحصاا البا امتري والالبا امتري يا اختبا يرتيات
البلتث النفسية والتربتية واالجتمااية .القاهرذ :االب الكتا.

 .48ساماي ملمد .)2002( .صعتبات التعقب .امان (أل قن) :قا الميسرذ.

 .49السرطاويي زبدان ابد العئيئ .)1991( .أثر االاا ة السمعية لق فل اقر التالدين واال ة ذل
ربعض المتغيرات .مجقة العقتل التربتية لجامعة المق سعتق-االما ات .-مج (.305-335 )03

 .50السرطاويي زبدان ابد العئيئ .)2009( .ىشخيص صعتبات القرااذ .ق.ط .امان :قا وا ل لقنشر.
 .51سعتقي مبا ك سالب الباق ي وسيفي رد ملمد الكندي .)2019( .أسباب ىفت اإلتاث اقر الذكت

من وجمة تظر المعنيين يا اللقل التربتي وأولياا أمت ال قبةي ق اسة است الاية يا ملايظة جنتب
الباطنة بسق نة امان .مجقة وايد.115-71 )01(03 .

 .52سعيد كمالي ابد اللميد العئالا .)2011( .ىربية وىعقيب المعت ين سمعيا .ط ( .)01امان :قا
المسيرذ.

 .53سعيد كمالي ابد اللميد الغئالا .)2011( .ات رابات الن ت والكالل التشخيص والعالج .ط
( .)01امان :قا المسيرذ.

 .54سقيماني حسن .)1998( .الت اية من تعف السمل .مج ( .)01المفىمر السابل الىلاق هيئات
ااية الفئات الخاصة والمعت ين .القاهرذ.

 .55السيد اقاي سيد أحمد .)1998( .ررتامج مقترح لتنمية االتتباه البصري لدى األطفال المتخقفين
اققيا .سالة قكتت ا .القاهرذ :جامعة اين همس.

 .56السيد اقاي سيد أحمد ويا قة ملمد رد  .)2001( .اإلق اك اللسا البصري والسمعا .ط (.)01
القاهرذ :ىتزيل مكتبة النمضة المصرية.
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 .57هاكري ا ية نديل .)1995( .سيكتلتجية ال فل األصب ومت قبات ق هاقه .المفىمر العاتا لمركئ
اإل هاق النفسا ل طفال ذوي االحتياجات الخاصـة 27-25 .قيـسمبر .القاهرذ :جامعة اين همس.

 .58الشناويي ملمد ملروس .)1994( .تظريات اإل هاق والعالج النفسا .القاهرذ :قا غريا.

 .59هتاهيني خير .)2008( .خبرات اقمية ومما ات امقية يا ىربية ذوي االحتياجات الخاصة .امان
(األ قن) :االب الكتا.

 .60صفتتي ىتييت هنداوي حرحش .)2015( .يااقية استراىيجية التصت البصري يا ىنمية مما ات
اإلمالا واالىجاه تلت الكتابة لدى طالا الصف الخامس االرتدا ا .مجقة الد اسات التربتية واالتساتية

ـ كقية التربية ـ جامعة قمنمت -مصر.337-384 )04( 07 .-

 .61صقري السيد أحمد ملمتق .)2011( .يعالية ررتامج ىد يبا لتنمية مما ات اإلق اك البصري اقر
صعتبات الكتابة لدى ىالميذ الصف العال

باللققة األولر من التعقيب األساسا .مجقة كقية التربية.

جامعة اإلسكند ية .كقية التربية –مصر.135 – 224 )02( 21 .-

 .62ال عاتاي حسن احمد .)2007( .التد يا مفمتم ويعالياى يا رناا البرامج التد يبية وىقتيمما.
امان (األ قن) :قا النشر الشرو .

 .63طقعيي قرراهيب ل فا .)1995( .أساليا وأقوات البل
والنشر.

االجتمااا .القاهرذ :قا غريا لق بااة

 .64اا شةي رماز .)2018( .ىشخيص مستتى القرااذ والكتابة اند ال فل األصب (ق اسة ميداتية يا
مد سة صغا األطفال المعت تن سمعيا-بسكرذ .)-مذكرذ ماستر .سب العقتل االجتمااية هعبة اقب
النفس واقتل التربية واال طفتتيا .جامعة ملمد خيضر بسكرذ-الج ائ ر.-

 .65ااقلي ابد هللا ملمد .)2011( .مدخل قلر التربية الخاصة .ط ( .)01الريا

 :قا الئهراا.

 .66ااطفي الصيفر .)2008( .المعقب واستراىيجيات التعقيب اللدي  .ط ( .)01امان (األ قن) :قا
اسم لقنشر.

 .67ابد المنعبي حنفا .)1999( .متستاة ال ا النفسا .ط ( .)02مصر :مكتبة مديتلا.
 .68ابد اللميدي مدحي ابد الق يف .( 2011) .الصلة النفسية والتفت الد اسا .اإلسكند ية :قا
المعرية الجامعية لقنشر والتتزيل.

 .69ابد الرحمني ملمد السعدتا .)1993( .يااقية استخدال اسقتب التعقب التعاوتا اقر التلصيل
التالميذ الصف االول االاداقي يا العقتل وقايعيتمب لإلتجاز .مجقة كقية التربية .جامعة طن ا .ع

(.226-195 )18

 .70ابد الرحيبي والبشاوي .)1980( .سيكتلتجية األطفال غير العاقيين واستراىيجيات التربية الخاصة.
ج ( .)03الكتيي :قا الققب.

 .71ابد العئيئي السيد الشخص .)2013( .ات رابات الن ت والكالل خقفيتما وىشخيصما وأتتااما –
االجما .ط ( .)08الريا

(الممقكة العربية السعتقية) :الصتحات النمية لقنشر والتتزيل.
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 .72ابد الق يفي السيد .)1994( .ق اسة االستقاللية لدى األطفال تعاف السمل واألطفال العاقيين:
ق اسة مقا تة .سالة ماجستير .معمد الد اسات العقيا لق فتلة .جامعة اين همس.

 .73ابد النباي حنفا اقا .)1996( .ق اسة مقا تة لقتقبل االجتمااا لدى المراهقين الصب وتعاف
السمل والعاقيين .سالة ماجستير .كقية التربية .جامعة الئ ايت –مصر.-

 .74ابيدي ماجدذ السيد .)2000( .السمعتن بأاينمب .امان (األ قن) :قا المريأ.
 .75ابيدي وليب .)2009( .استراىيجيات التعقيب والتعقب يا سيا

ثقاية الجتقذ .ط ( .)01امان

(األ قن) :قا المسيرذ لقنشر والتتزيل.

 .76العتتلي ادتان يتسف . )2004( .اقب النفس المعريا رين النظري والت بيقا .امان (األ قن):
قا الميسرذ.

 .77العتري يكري ملمد حسن .)1991( .العال ة رين اإلق اك البصري والمفثرات العامة لال ىقاا العققا
لدى األطفال يا السنة األولر من العمر .سالة ماجستير .كقية األقاب  .جامعة القاهرذ-مصر.-

 .78ا الي يمينة .)2014( .أتماط السياقذ النصفية لقمخ وق جة الفقدان السمعا ومما ات الكتابة
(الخط – االمالا – التعبير الكتارا) – ق اسة ميداتية مقا تة رين السامعين والمعت ين سمعيا .اطروحة
قكتت اه منشت ذ .سب العقتل االجتمااية هعبة اقب النفس .جامعة اللاج لخضر باىنة-الج ائ ر.-

 .79ا يةي قرراهيب أحمد .)2002( .مدى يعالية ررتامج مقترح لتعديل السقتك العدواتا لدى األطفال
تعاف السمل .سالة ماجستير .معمد الد اسات العقيا لق فتلة جامعة اين همس-مصر-

 .80ا يةي سميلة ملمد اقا ملمد .) 2001( .قق اك األطفال الشبكة اال اىمب االجتمااية وصفيةي
مقا تة .سالة ماجستير منشت ذ .سب الد اسات النفسية واالجتمااية .معمد الد اسات العقيا لق فتلة
جامعة اين همس-مصر.-

 .81ا يةي تعيب .(1993) .ذكاا األطفال من خالل الرستل .ط ( .)01ريروت (لبنان) :قا ال قيعة.
 .82اما ي رتحتش وملمد ملمتق الذتيبات .)1995( .مناهج البل

العقما وطر قاداق البلتث.

الج ائ ر :قيتان الم بتاات الجامعية.

 .83اقاي حسين حجاج وا يةي ملمتق هنا .)1978( .تظريات التعقب .السقسقة ( .)70الكتيي :االب
المعا ف.

 .84امري رت صة .)2014( .اإلق اك البصري :مقا بة معريية وإطا تظرية ىكتين وىناول المعقتمات.
القاهرذ :قستراك لق بااة.

 .85اتاطفي مال .)2021( .البرامج التربتية لمعقما التربية الخاصة يا ىد يت الدمج األكاقيما
لقمعا ين سمعيا -ق اسة ميداتية بمراكئ المعا ين سمعيا بالمسيقة أتمتذجا .-مجقة تياا لقبلتث

النفسية والتربتية.141-159 )01( 02 .

 .86يكريي ل يف متتلا .)2016( .ق اسة اللالة يا اقب النفس .ط ( .)01السعتقية :مكتبة الرهد
تاهرون.
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 .87يت يةي ابد الفتاح وجارري ابد اللميد جارر .)2005( .اقب النفس المعريا رين النظرية والت بيت.
ط ( .)01لقاهرذ :قا الفكر العربا.

 .88ييصـلي هـريف اللايـ وإرـراهيبي ابـد هللا الئ يقـات .)2013( .يااقيــة ررتــامج ىــد يبا يــا اـالج
صـعتبات التعبيـر الكتـارا لـدى ال قبـة المعـا ين سـمعيا يـا األ قن .ق اسـات العقـتل التربتيـة األ قن.

.926-904 )03(40

 .89ييتلييي يفاق ارراهيب واخرون .)2001( .بلتث وق اسات يا سيكتلتجية االاا ة .ط ( .)01القاهرذ:
مكتبة زهراا الشر .

 .90القريتىاي يتسف وآخرون .)2001( .المدخل قلر التربية الخاصة .ط ( .)02امان (األ قن) :قا
الققب.

 .91القري اي ابد الم قا أمين .)1996( .سيكتلتجية ذوي االحتياجات الخاصة وىربيتمب .ط (.)03
القاهرذ :قا الفكر العربا.

.92

ت يشي سمال .)2016( .ىأثر اإلق اك البصري اقر اكتساب اللساب اند األطفال از اا القت عة.

مذكرذ لنيل هماقذ الماستر اختصاص أ طفتتيا اامة منشت ذ .سب اللقت االجتمااية .هعبة أ طفتتيا.

جامعة العربا رن مميدي – الج ائ ر.-

.93

تيبي أحمد افي ( .)2004مما ات التد يس لمعقما ذوي االحتياجات الخاصة .القاهرذ (مصر):

مركئ الكتاب لقنشر.

 .94كرازي باسب .)2009( .ىصت مقترح لعالج مشكالت الخاصة بمما ات االىصال والتتاصل لدى
معقما الصب بملايظة غئذ .سالة ماجستير .كقية التربية بجامعة األ صر غئذ-يقس ين.-

 .95كفناياي االا الدين .)1990( .الصلة النفسية .القاهرذ :هجر لق بااة.

 .96لالهبي اسيما وايسري امر امت  .)2021( .ررامج المراكئ النفسية البيداغتجية وقو ها يا
ىنمية بعض المما ات اللياىية لقمعا ين ذهنيا القارقين لقتعقب .ق اسة ميداتية ربعض واليات الشر

الج ائ ري .مجقة الجامل يا الد اسات النفسية والعقتل التربتية المسيقة-الج ائ ر-746 )01( 06 .-
.715

 .97ماهري ملمد صال زتقت  .)2015( .ررمجية ىفااقية ا مة اقر التقمي البصري وأثرها يا ىنمية
مما ات التفكير التتليدي البصري وأقاا ممال البل البصري لدى ىالميذ المرحقة االرتدا ية ذوي اإلاا ة
السمعية يا الرياتيات .مجقة ق اسات اربية يا التربية واقب النفس .ع (.17-78 )61

 .98ملمدي جعفر ثاري .)2007( .االتتباه واالق اك البصري واال تمما بالتلصيل الد اسا لدى اينة
من ذوي االحتياجات السمعية الخاصة من طالب الصف األول والصف العال

التربية .جامعة االما ات العربية المتلدذ .ع (.201-236 )24

االرتدا ا .مجقة كقية

 .99ملمدي اقا ملمد النتبا .)2009( .االاا ة السمعية .قليل االباا واالممات والمعقمين وطالب
التربية الخاصة .ط .)01( 1امان (األ قن) :قا وا ل لقنشر.
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 .100ملمدي مروى سالب سالب .)2012( .أثر ىد يا اإلق اك البصري يا ىلسين مما ات القرااذ والكتابة
لقتالميذ ذوي صعتبات التعقب باللققة األولر من التعقيب األساسا .اطروحة قكتت اه .اقب النفس التربتي.

جامعة القاهرذ .معمد الد اسات والبلتث التربتية .القاهرذ-مصر.-

 .101المخالتاي صاق ابده سيف .)2001( .يعالية ررتامج ق هاقي يا ىخفيف السقتك العدواتا لدى

اينة من األطفال تعاف السمل يا الجممت ية اليمنية .سالة ماجستير .كقية التربية .جامعة اين

همس-مصر.-

 .102ملـاي الـدين مختــا  .)1995( .بعــض ىقنيات البل ـ
(خــاص) .منشـت ات جامعــة سن ينة-الج ائ ر.-

وكتارــة التقرير .مجقـة العقـتل اإلتساتة .اـدق

 .103مريبي سقيب .)2009( .اقب النفس المعريا .ط ( .)01ريروت (لبنان) :قا النمضة العربية.

 .104يتسفي مراق .)2002( .مباقئ اقب النفس العال .ط ( .)02القاهرذ (مصر) :قا المعا ف لق بااة
والنشر.

 .105المغاو يي ىامر المالح .)2015( .تبذذ ىا يخية ان االهتمال رذوي اإلاا ة السمعية .هبكة
األلتكة .وإصالح ىربية .التربية الخاصة ىا يخ الئيا ذ .2021/07/18 :السااة .13:20 :ابط

المتتتعhttps://www.alukah.net/social/0/93882/#ixzz7DPfG5wvb :

 .106مسااي ابد الفتاح ابد العئيئ واقري قرراهيب ملمد ا ا واتشراح ابد العئيئ قرراهيب )2014( .أثر
التـقميلات البصـرية لـعرو

التسا ط المتعدقذ لقمعا ين سمعيا يا ىنمية مما ات استخدال ررامج

اللاسا اآللا .مجقة جامعة الفيتل لقعقتل التربتية والنفسية .ع (.177-214 )03
 .107المص فري ابد العئيئ ابد الكريب .)1995( .اقب النفس اللركا .الريا

 :قا اإلرداع العقايا.

 .108مقلبي ساما مقلب .(2002) .صعتبات التعقب .ط ( .)01امان (األ قن) :قا المسيرذ لقنشر
والتتزيل وال بااة.

 .109متسري جمال والعربا وأميرذي ابد العئيئ .)2007( .الخدمة االجتمااية وذوي االحتياجات
الخاصة .القاهرذ (مصر) :المعمد العالا لقخدمة االجتمااية.

 .110تاقيةي لميري .)2015( .صعتبة اإلق اك البصري واال ت بصعتبة ىعقب الكتابة لدى ىالميذ السنة

العالعة ارتدا ا .مذكرذ لنيل هماقذ الماستر يا اقتل التربية .ىخصص اقب النفس المد سا وصعتبات

التعقب .جامعة ملمد خيضر بسكرذ –الج ائ ر.-

 .111النصري اصال .)2007( .اإلاا ة السمعية .القاهرذ (مصر) :قا العقتل لقنشر والتتزيل.
 .112تصيرذي تال وسا ذي تال .)2019( .وظيفة الذاكرذ البصرية –الفضا ية لدى األطفال المعا ين

سمعيا وأثرها اقر مما ذ الكـتابة (ق جة خفيفة) .مذكرذ ماستر .كقية العقتل اإلتساتة واالجتمااية .سب
اقب النفس واقتل التربية .ىخصص اب النفس المد سا .جامعة البتيرذ-الج ائ ر-

 .113تيساني خالدذ .)2009( .اإلاا ة السمعية من مفمتل ىأهيل .امان (األ قن) :قا السالمة.
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 االسمال النسبا لمما ات االق اك البصري واالق اك اللركا.)2010( . هبةي اقا يرحات ملمد.114
 مجقة كقية التربية بالستيسي جامعة ناذ.يا مما ات االستعداق لقكتابة لدى اطفال المرحقة االرتدا ية

.1-30 )02(  ع.-مصر-الستيس

. المرجل يا التربية الخاصة.)2015( . هشالي قرراهيب ابد هللا وحسني ابد المجيد النجا وآخرون.115
. مكتبة الشقيري:)(اإلما ات

 الريا.)02( ط
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مالحق

الملحق رقم  :01اختبار كولمبيا

الملحق رقم  :02اختبار راي Rey

الملحق رقم  :03مقياس هاني العسلي المعدل من طرف
عائشة بهاز في 2018
اختبار تشخيص صعوبات الكتابة للمرحلة االبتدائية
المقدمة :يمقف ﻫذا االخىبا الر الىﻌ ف ﻋقر مقى اىقان او ﻋقل اىقان الىقميذ لقمما ات االساسية
ﻓا الكىابة لقم حقة االرىقا ية.
تعليمات االختبار :يﻘول الفاحص رىصحي االخىبا ﻋن طري وتل قحدى االسىجابات

الىالية (يست يل-أحياتا-ال يست يل) أمال كل يقرذ من يقرات االختبا طبقا إلجابة التقميذ.
فقرات االختبار:
الصف الول:
الر ب يقرات االختبا

الت بيت

يست يل أحياتا ال
يست يل

01

يمسك الققل رصو ذ صحيحة

يطقب مت  :يمسك الققل رصو ذ

02

يتسخ الح ف وﻓ اىجاه الصحي

يطقب مت  :يتسخ الح ف وﻓ

03

يكىب الح ف من االاقر الر

يطقب مت  :يكىب الح ف من

04

كىابة الح وف المجا ية كامقة

يطقب مت  :كىابة الح وف المجا ية

صحيحة

اىجاه الصحي
االسﻔل

األاقر الر األسﻔل
كامقة

05

كىابة الح وف بأوتااما المخىقفة

06

الىمييز كىابة رين الح وف المىقا بة

من الكقمة

يطقب مت  :كىابة الح وف
بأوتااما المخىقفة من

الكقمة
يا الهكل

يطقب مت  :الىمييز كىابة رين

الح وف المىقا بة يا الهكل

07
08

كىابة الىتوين كىابة سقيمة بأهكالما

الثالث

الىمييز كىابة رين المق باأللف والمق
بالياا والمق بالواو

يطقب مت  :كىابة الىتوين كىابة

سقيمة بأهكالما الثالث

يطقب مت  :الىمييز كىابة رين

المق باأللف والمق بالياا والمق
بالواو

09

تسخ الكقمات والجمل رصو ذ مىﻘتة

يطقب مت  :تسخ الكقمات والجمل

10

يىق ب اقر مما ذ الىحقيل والى كيب

يطقب مت  :يىق ب اقر مما ذ

رصو ذ مىﻘتة

الىحقيل والى كيب

الصف الثاني:
الر ب يقرات االختبا

الت بيت

يست يل أحياتا ال
يست يل

01

يىﻌ ف طريقة الكىابة الصحيحة

02

الكىابة الصحيحة لقح وف مل

03

الكىابة الصحيحة لقح وف مل

يطقب مت  :الكىابة الصحيحة

04

الكىابة الصحيحة لكقمات رما

يطقب مت َ :ي ِم َب – َكتَ َا – َ َس َب –
ُم َعقِبُ -ك ْرِسا

يطقب مت  :كىابة أي هاا

وتالحظ طريقة مسك لقققل وكىرت

اقر السطر
ح وف المق الثالث

ح كات المق الثالث
ح كات المق الﻘصي

05

الكتابة الصليلة لكقمات رما
حروف المد ال تيل

06

الكتابة الصليلة لكقمات رما أتتاع
التنتين العالث

07

كتابة كقمات رما حركة مد صير

08

كتابة التاا المفتتحة والتاا المربتطة

مل حرف مد طتيل

يطقب مت  :كىابة كل االح ف مل

المق

لقح وف مل ح كات المق الثالث

يطقب مت  :كىابة ُق ُختل – واسل
–يسير

يج – َجِيدا –
يطقب مت َ :
ت ِج ٌ
َها ِع

يطقب مت  :كىابة َاا َقة – ي ارِ ُا
ِ
يص
–َ م ٌ
يطقب مت  :كىابة سنة –

يا اواخر الكقمة كتابة سقيمة

سنتات-واليت

09

التمييئ يا الرسب رين الكقمات

يطقب مت  :السااة – اليتل –

10

كتابة كقمات او جمل بعد النظر

المبدواذ بأل الشمسية أو القمرية
اليما ثب حجبما

السنة – الت ق

يطقب مت  :اختيا جمقة اشتا يا

من النص والنظر اليما مدذ5
ق ا ت سب كتارتما من الذاكرذ

الصف الثالث:
الر ب

يقرات االختبا

الت بيت

01

كتابة كقمات رما حركات المد القصير

َس َم ٌ – هجرذ  -ىا

02

كتابة كقمات رما حروف المد ال تيل

ياكمة – حقيا – صت ذ

كتابة كقمة رما حركة مد صير وحرف مد

ُم َياه – خروف – بخيل

04

كتابة كقمات مشدقذ

تي – سيَّا ذَّ -
ِ
النص

05

اىقان سب اللروف والكقمات وملاكاذ

تقل الفقرذ ثب ملاكاىما :استيقظي األل

العالث
العالث

03

طتيل

المكتتب رد ة

يست يل

باكراي واادت الف ت ي وأيقظي كل أيراق
العا قة

06

كتابة كقمات رما أل القمرية و أل الشمسية

07

كتابة كقمات ىلتتي اقر اهكال التنتين

08

كتابة كقمات رما التاا المفتتحة والتاا

العالث

المربتطة والماا
09

كتابة أسماا اإلها ذ واألسماا المتصتلة

الشمس – اْللقتى – النمل  -اْلت ق
حدي

– مدين ٌة – جمال

مقعقة – اقبت – معقمات
هذا – هذه – هذان – هاىان

الذي  -التا  -القذان  -القتان

10

كتابة

عة مكتتة من ادذ كقمات بعد

النظر اليما ثب حجبما
11

سب اللروف والكقمات سما صليلا مل

ل ا ااذ ما يكتن منما يت الس ر وما

اختيا يقرذ اشتا يا والنظر اليما مدذ 5
ق ا ت ثب كتارتما من الذاكرذ

تقل يقرذ من النص

ينئل ان ي ومراااذ المسايات الالزمة رين
الكقمات
12

كتابة كقمات وجمل مقر ذ بمنمج القغة

13

كتابة كقمات رما مق ل ساكن

14

كتابة جميل حروف الجر

العربية بالصف العال

اهترى احمد مجقة خاصة باألطفال ولما
وصل الر البيي ال  :يا سقمر هذه
مجقة ممتعة ومفيدذ .ييما تشاطات

لقتسقية يهل ىساادينا اقر حقما.

صتت
ىْقفاز – ْ
صندو – ْ

من – ان – ِل  -الر

أحياتا

ال يست يل

15

يتد ب اقر الكتابة التا يقرؤها او يسمعما

ي قا من :يتد ب اقر الكتابة التا

التر يب

مراااذ االمات التر يب

اإلجابة الصليلة كتاريا ان االسئقة

ماذا اهترى احمد؟ ماذا طقا من اخت ؟

ويت زمن مناسا مل ل مراااذ االمات
16

يقرؤها أو يسمعما ويت زمن مناسا مل

المع اذ
17

كتابة جمل مكتمقة المعنر حتل متتتاات ي قا من :كتابة جمل مكتمقة المعنر

من ريئت ي أو متا ف هاهدها

حتل متتتاات من ريئت ي أو متا ف

18

يكتا االتماط القغتية كتابة صليلة

اللكب اقر كتاباى الشخصية

19

يعبر كتابة ان مشااره وحاجاى مستعينا

ي قا من :يعبر كتابة ان مشااره

هاهدها

باألتماط القغتية التا ىعقمما

وحاجاى مستعينا باألتماط القغتية التا

ىعقمما

الصف الرابع:
الر ب
01

يقرات االختبا
سب االلف القينة يا األسماا واأليعال
واللروف

02

أى  -أىر – طتى – مر – قتا  -تما

كتابة الكقمات التا اولما الل اذا قخقي

ليمتن – لعبة – للب

كتابة كقمات رما أل الشمسية أو القمرية

وهللا – كالت ق – يا البستان

اقيما أل الشمسية
03

الت بيت

اند قختل حروف الجر او الع ف اقيما

جقس اا ف مل اصد ا الذين يسكنتن

04

كتابة بعض االمات التر يب المناسبة

05

كتابة االلف يا آخر الكقمة يا األسماا

اتتمر – أاقر – جا – سقمر – مستشفر

كتابة الممئذ المت رية بأهكالما

هاطئ  -ب اا – سماا – ارن – ال أ ذ

مع يا اللا )(.و ا ح يكقممب ان
اال ما االص نااية(ي)

يتعجا زميق اقا وسأل ") (:ىقصد
القمر الذين ا ه مضيئا(؟) يرق اقي

اا ف ) ( :رل اال ما التا يرسقما

االتسان يا الفضاا(ي) ويمكن

رتاس تما ىسميل امقية االىصال)(.
واأليعال واللروف
06

األ بعة(اقر ألف أو واو او ياا أو اقر

س ر)

يست يل

أحياتا

ال يست يل

07

قىقان كتابة ىنتين الفت رئياقذ األلف او
ىركما يا بعض الكقمات

08

التفريت رين كتابة األلف المقصت ذ واأللف
الممدوقذ

09

سب اللروف والكقمات سما صليلا مل

مراااذ ما يكتن منما يت الس ر وما ينئل

كتابا – مساا – سماا – جااا  -هدوا
ا

بكر – قاا – اصا – تما
تقل تص

ان ي أو ل ا ااذ المسايات الالزمة رين
الكقمات واللروف

10

سب الكقمات المبدواذ ب" آل "والمسبت ة

استخراج الكقمات من النص وتققما

بالباا والكاف والفاا
11

ىتظيف االساليا القغتية والي ا كيا
النلتية والصريية والظتاهر االمال ية

كتابة يقرذ من ذهن

و تااد الخط المكتسبة يا كتاباى ىتظيفا
سقيما
12

كتابة تص من يقرىين يسيتين وجمل

كتابة يقرذ او صة صيرذ من ذهن

ىفصيقية بسي ة
13

كتابة صة صيرذ استناقا الر ا بل صت

ي قا من :كتابة صة صيرذ استناقا

14

كتابة كقمات وجمل صيرذ ىشمل المما ا

ي قا من :كتابة كقمات وجمل صيرذ

كتابة ما يمقا اقي كتابة صليلة ل ا

كان ا تا يلا حديقت ويسقا اهجا ها

ايا الظتاهر االمال ية التا ق سما

رنفس .ويا يتل من االيال و ف اقر

الر أ بل صت

ت السابقة
15

ىشمل المما ا ت السابقة

حاية البئر ليخرج الماا

يتئحققي جق وسقط يا البئر.
16

كتابة كقمات حذيي االلف من وس ما

ي قا من :كتابة كقمات حذيي االلف من

(هللا الرحمن-لكن-ذل -هفال)

وس ما(هللا-الرحمن-لكن-ذل -هفالا)

17

اإلجابة الصليلة كتاريا ان اسئقة مع اذ

ماذا يعل األ تا؟ ماذا حدث ل ؟

18

ىكتين جمل مي ا ب ة باستخدال كقمات

همس – مريض – مساادذ

19

كتابة جمل مكتمقة المعنر حتل

ي قا من :كتابة جمل مكتمقة المعنر

20

كتابة اللروف المجا ية بمختقف اوتااما

مساادذ
متتتاات من ريئت ي أو متا ف هاهده

حتل متتتاات

من ريئت ي أو متا ف هاهده
يا الكقمة بخط النسخ

ي قا من :كتابة اللروف المجا ية

بمختقف أوتااما يا الكقمة بخط النسخ

21

كتابة كقمات وجمل بخط النسخ

اختيا جمل اشتا يا من الكتاب

22

م استما ذ ىسجيل التضمال الر جمااة

االسب:........الققا:.........ىا يخ

مد سية

ومكان

الميالق:............السنة الد اسية
المتايات:..........
23

كتابة اغ ار

او ب ا ة أو سالة ألغ ار

متعدقذ

ي قا من :كتابة أغ ار
سالة ألغ ار

أو ب ا ة أو

متعدقذ

الصف الخامس:
الر ب

يقرات االختبا

الت بيت

01

قىقان كتابة المما ات السابقة معل الالل

اللقب – صباحا – اْللماية –
الرجال – ُ
أُ ُذ ٌن – سااات ققخال حروف الجر اقر

الشمسية والتنتيني المدي قختل حروف
الجر اقر الكقمة

02
03

الكقمات السابقة

قىقان كتابة األلف يا آخر الكقمةي والتفريت مستشفر – اصا – يتر – جرحر –

رين األلف المقصت ذ والممدوقذ

أامر -تما

قىقان كتابة الممئذ مت رية ( معدل :اىقان

أ يمي – أاياق – أخذ – أ بل– أُحا –

كتابة همئذ الق ل– لعدل وجتق الممئذ

المت رية يا المنمج وبااتبا ها احد همئات

ق امة  -أكرل

الق ل)
04

كتابة بعض االمات التر يب المناسبة

05

كتابة الممئذ المتتس ة بأهكالما

جقس اا ف مل اصد ا الذين يسكنتن
مع يا اللا )(.و اح يكقممب ان
اال ما االص نااية(ي)

يتعجا زميق اقا وسأل ") (:ىقصد
القمر الذين ا ه مضيئا(؟) يرق اقي

اا ف ) ( :رل اال ما التا يرسقما

االتسان يا الفضاا(ي) ويمكن

رتاس تما ىسميل امقية االىصال)(.
األ بعة(اقر ألف او واو او ياا او اقر
الس ر)
06

سب حروف وكقمات سما صليلا مل

مراااذ ما يكتن منما يت الس ر وما

ينئل ان ي أو مراااذ المسايات الالزمة
رين الكقمات واللروف

س – سأل – ال أ ذ– يفلب – مفذن –

سا ت– يس مئئ – قماا – قااا -

بكاا-

تقل يقرذ من كتاب

يست يل

أحياتا

ال يست يل

07

التعبير كتاريا ان مشاهداى وات باااى

ي قا من :التعبير كتاريا ان مشاهداى

وحاجاى وميتل بأسقتب وات ي والجمل

بأسقتب وات ي والجمل المتراب ة

وآ ا

08

وات باااى وآ ا وحاجاى وميتل

المتراب ة صليلة البنااي وأيكا متسقسقة

صليلة البنااي وأيكا متسقسقة

كتابة حكايات وا عية صيرذ بأسقتب

ي قا من :كتابة حكايات وا عية صيرذ

وات ي أو قااقذ ص حكاية

ا ها او

بأسقتب وات ي أو قااقذ ص حكاية

سمعما

رااىما أو سمعما

كتابة ىقرير مصغر ان حقة او زيا ذ او
تشاط مد سا

ي قا من :كتابة ىقرير مصغر ان
حقة أو زيا ذ أو تشاط مد سا

10

كتابة ابا ا ت الشكر والتماتا والرسا ل
القصيرذ رقغة سقيمة

ي قا من :كتابة ابا ا ت الشكر

والتماتا والرسا ل القصيرذ رقغة سقيمة

11

ىتظيف االساليا القغتية والتراكيا النلتية

ي قا من :ىتظيف األساليا القغتية

المكتسبة يا كتاباى ىتظيفا سقيما

اإلمال ية و تااد الخط المكتسبة يا

09

والصريية والظتاهر االمال ية و تااد الخط

والتراكيا النلتية والصريية والظتاهر

كتاباى ىتظيفا سقيما
12

ىتظيف االمات التر يب :النق ةي النق تيني ي قا من :ىتظيف االمات التر يب:
الفاصقةي االمات التعجاي االمات

النق ةي النق تيني الفاصقةي االمات

االستفمال يا كتارت

التعجاي االمات االستفمال يا كتارت

13

كتابة ابا ات بخط النسخ ويقا لققتااد
المد وسة

ي قا من :كتابة ابا ات بخط النسخ
ويقا لققتااد المد وسة

14

كتابة تص ب ريقة الفقرات

ي قا من :كتابة تص ب ريقة الفقرات

15

كتابة مقال اقما

ي قا من :كتابة مقال اقما

الملحق رقم  :04شبكة المالحظة
رصد عدد التك اررات في شبكة المالحظة لألسبوع الول:
الر ب

اسب

المستتى

التقميذ

الد اسا

الماقذ

أخ اا

تقص

ادل

امال ية

يا

قق اك

الرصيد

معاتا

القغتي
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

التاريخ/ :

الكقمات

تقص الرصيد تعف
القغتي

التعبير
الكتارا

/

أخ اا يا
الكتابة

الملحق رقم  :05البرنامج التدريبي

البرنامج التدريبي المقترح لإلدراك البصري،
مقياس البرنامج المقترح ولوحة الكلمات

اسم البرنامج التدريبي:

برنامج تدريبي مقترح لإلدراك البصري قائم على الصور
والكلمات (باستخدام التعزيز الرمزي) لزيادة الرصيد اللغوي
(الكتابي) لفئة المعاقين سمعيا

مدة البرنامج:

طبق البرنامج في سنة 2021-2020

عدد الساعات التدريبية

ساعة واحدة

باليوم:
هذا البرنامج التدريبي من تصميم
االسم:

الباحثة حفصة رزيق

التاريخ:

2020/2018

أهداف البرنامج
التدريبي

• الهداف الجزئية:

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر االتتباه البصري والفمب والتركيئ.
• ىنمية د ذ ال فل المعا

سمعيا اقر مما ات اإلق اك البصري معل /التمييئ والغقت

البصري...الخ.

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر ىذكر الكقمات صت يا.
• أن يست يل ال فل المعا

سمعيا بط الكقمة المكتتبة بمدلتلما المجسب (صت ذ) والعكس

أيضا.

• ىنمية د ذ ال فل المعا سمعيا اقر التعبير الكتارا.
• الهداف الرئيسية:

• ىنمية اإلق اك البصري.

• ىنمية الرصيد القغتي الكتارا لقمعا سمعيا.

المقدمة
يا قطا قاداق أطروحة الدكتت اه يا اقتل التربية ىخصص ىربية خاصة ىب ااداق هذا البرتامج
التد يبا ىلي انتان:
اثر برنامج تدريبي مقترح لإلدراك البصري قائم على الصور و الكلمات (باستخدام التعزيز
الرمزي) لزيادة الرصيد اللغوي (الكتابي) لفئة المعاقين سمعيا (دراسة  10حاالت)-دراسة
ميدانية بمدرسة المعاقين سمعيا بحجوط والية تيبازة-

-1البرنامج التدريبي:

من اجل قاداق البرتامج متتتع البل اللالا ل طفال المعا ين سمعياي الرد أن يتتير البرتامج اقر الخصا ص
المناسبة والتا ىتالال مل البيئة الملقيةي والذي يسااد يا ىلقيت أهداف البرتامج والغر

الذي ااد من اجق .

 -2مصادر إعداد البرنامج :استندت الباحعة يا رناا وإاداق البرتامج باالطالع اقر التراث النظري والد اسات

والبلتث السابقة التا ىناولي متتتع البل ي حي كان هذا االطالع هت األساس يا ىلديد ينيات واستراىيجيات

البرتامج وأيضا من خالل طبيعة امقما كأخصا ية تفساتية اياقية واحتكاكما الدا ب مل هريلة المعا ين سمعيا

قلر جاتا جمقة من االخصا يين النفساتيين اال طتيتتيين والتربتييني قون ان تنسر المربين المختصين ومعقما

التعقيب المتخصصي والتا أياقىما كعي ار يا ىلديد اإلطا العال لقبرتامج وكيفية التعامل مل األطفال المعا ين

سمعياي وكذل يا ىلديد الفنيات واالستراىيجيات التا ىسااد يا ىلقيت أهداف البرتامج.

 -4أهمية البرنامج :ىكمن أهمية البرتامج المقترح اللالا يا كتت يركئ اقر ىد يا االق اك البصري ان

طريت ا تراح مجمتاة من الصت و كقماىما باستخدال التعئيئ لئياقذ الرصيد القغتي الكتارا لقمعا سمعيا ي و
هذا باستخدال أساليا متنتاة ي واقي يان البرتامج بملتتاه يسمب يا ىلسين وىنمية مما ات التعبير الكتاراي

وكذل ىلسين ىفااقمب االجتماااي وبالتالا يمذا البرتامج يشكل تمتذجا امقيا يمكن أن يتد ب اقي األطفال

المعا ين سمعيا من بل األخصا يين والمعقمين المختصين ي حي أن الممتمين رمذا الميدان من معقمين وأولياا
وأخصا يين بلاجة ماسة قلر كعير من البلتث الميداتية والبرامج الخاصة رتربية وىأهيل األطفال المعا ين
سمعيا .وىنبل أهمية البرتامج أيضا من تتا ج البلتث والد اسات السابقة التا أكدت يعالية معل هذه البرامج يا

ىنمية و يل مستتى مما ات التعبير الكتارا ان طريت ىد يا الجاتا التعتيضا لق فل المعا سمعيا الذي
يتمعل يا هذه الد اسة باإلق اك البصريي وبالتالا الل

اقر ترو ذ قاداق وبناا المئيد من هذه البرامج.

-5الدوات المستخدمة في البرنامج:

• ب ا ات لصت ىلمل كقمات لقصت ذ.
• حروف لققص وىكتين الكقمات.

• لتحة لقعمل ىتتل ييما الصت ذ والكقمة حي

يعاق ىركيا الصت ذ المفككة والكقمة أيضا مل كتارتما

يدويا.

• كراس يلتي التما ين الخاصة بكل الكقمات المقدمة يا الجقة التاحدذ لكل طفل.
• حقتيات وب ا ات لقتعئيئ مل جدول الرصد لالستجابات.
•

امتس لكل طفل يلتي الكقمات المخئتة بصريا وكتاريا.

-6التوزيع الزمني للبرنامج :يستغر البرتامج مدذ ( )8همت ي ارتداا من همر تتيمبر  2020قلر غاية اتتماا
همر جتان 2021ي وىب ىتزيل الجقسات اقر مدى ( )32أسبتع أي ما يعاقل ( )53جقسة بمعدل ( )40جقسة

يرقية و ( )10جقسات جمااية كل أسبتع و ( )03جقسات جمااية يصقيةي ىتراوح مدذ كل جقسة ( )45ق يقة
ىتخققما قا ما ىما ين لتنمية اإلق اك البصري قلر جاتا االسترخاا العضقا.

-1-6جلسات البرنامج :يكتن البرتامج من ( )4وحدات متزاة اقر ( )40جقسةي وىب ىتزيل الجقسات اقر

التحدات األ بعة كما يقا:

-1-1-6مرحلة البدء بالبرنامج (التمهيد له) :وىتضمن ( )1جقسة بلكب معريتا المسبقة لقعينة جقسة
المدف التعريف بالبرتامج وأهداي ب ريقة سمقة وبسي ة.

-2-1-6مرحلة االسترخاء العضلي :وها مرحقة تمنية يا كل الجقساتي وهنا يتب ىميئة اللاالت لتقديب
الصت والكقمات الخاصة بالبرتامج العالجا من اجل تمان استبعاق التشنجات العضقية بسبا الققت أو السقتك

العدواتاي من اجل زياقذ امقية التركيئ والفمب واالتتباه لدى المعا سمعيا.

-3-1-6مرحلة تدريب اإلد ارك البصري :وها مرحقة تمنية يا كل الجقساتي وىتب هذه اللصص بصت ذ
يرقية أو جمااية حسا طبيعة اللصة لكل أيراق العينة وبمساادذ المختصين اال طفتتيين يا المركئي وىشمل

اقر التد يبات التالية:

•التمييز البصري :التمييئ البصري يتضمن القد ذ اقر مالحظة أوج الشب وأوج االختالف رين األهكال

واللروف ومدى هذا االختالف رين األهياا والتمييئ رين األلتان واإلحجال والم ابقة رين األهياا ومما ذ التصنيف

أي ىقسيب األهياا اقر أساس قق اك لخصا صما يا القتن أو اللجب أو الشكل .

• اإلغالق البصري  :هت د ذ ال فل اقر قق اك الشكل الكقر اندما ىظمر أجئاا ملدقذ من هذا الشكل يقط.

•التمييز بين الشكل والرضية  :التمييئ البصري رين الشكل والخقفية ىتضمن القد ذ اقر التركيئ اقر بعض

األهكالي واستبعاق كل المعيرات التا ىتجد يا الخقفية الملي ة رمذه األهكال والتا ال ىنتما قليما .يالفرق الذي

يعاتا من مشكالت يا ىلديد الشكل والخقفية ال يست يل أن يستخقص الشكل من الخقفية الذي يعتبر جئاا

منماي ويبدو اقي اال ىباك اندما يكتن هناك أكعر من هاا يا الصفلة .

•إدراك العالقات المكانية  :قق اك العال ات المكاتية ها القد ذ اقر ىمييئ األهياا الملي ة ي والتا ىظمر يا

كيفية االتتقال من مكان قلر آخري وكيفية قق اك متاتل األهياا والفرق الذي لدي مشكقة يا هذا المجال يكتن
غير اق اقر قق اك وتل األهياا بالنسبة لقمعيرات األخرى.

-4-1-6مرحلة تدريب اإلدراك البصري باستخدام الصور والكلمات( :جقسات مضمتن البرتامج) وادقها

( )40جقسةي وها جقسات التد يا اقر ىنمية الرصيد القغتي الكتارا المستمدية لدى أيراق العينةي وادق هذه
الكقمات ( )200كقمةي وستتناول الباحعة الكقمات ويت المجمتاات التالية:
وكل مجمتاة استغر ي من ( )2-4جقسات.

فهرس المحتويات
م

الموضوع

 01المحور الول ويتضمن جسم اإلنسان يحتوي على  20كلمة.
 02المحور الثاني ويتضمن السرة ويحتوي على 10كلمات.

 03المجموعة الثالث ويتضمن المنزل ويحتوي على 20كلمة.
 04المحور الرابع ويتضمن المالبس ويحتوي على 20كلمة.

 05المحور الخامس ويتضمن المدرسة ويحتوي على 20كلمة.
 06المحور السادس ويتضمن الزمن ويحتوي على 10كلمات.
 07المحور السابع ويتضمن الطبيعة ويحتوي على 20كلمة.

 08المحور الثامن ويتضمن اللوان ويحتوي على 10كلمات.

 09المحور التاسع ويتضمن الحيوانات ويحتوي على 20كلمة.

 10المحور العاشر ويتضمن الخضر والفواكه ويحتوي على 20كلمة.

 11المحور الحادي عشر ويتضمن الحلي والمجوهرات ويحتوي على 10كلمات.
 12المحور الثاني عشر ويتضمن الدين ويحتوي على 10كلمات.

 13المحور الثالث عشر ويتضمن الوظائف والمهن ويحتوي على 10كلمات.

البرنامج
رقم

المحور

الهداف اإلجرائية

الكلمات

الفنيات المستخدمة

الجل

مدة
الجلسة

سة
0

التمهيد

01

المحور الول :

02

المحور الول :

• التعرف على العينة.

// / / / / / /

•

الحوار و المناقشة 45

إعطاء فكرة مبسطة عن البرنامج و وطرح السئلة.

دقيقة

طبيعته

"جسم اإلنسان"

عين
أذن
فم

انف

لسان
"جسم اإلنسان"

يد

رجل

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

االسترخاء،التعزيز

45

و التعميم ولعب دقيقة
الدور

،تدريب

اإلدراك البصري.

االسترخاء،الحوار و 45
المناقشة

وطرح دقيقة

شعر
بطن

إصبع

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

أسنان

• تنمية االنتباه البصري

عظام

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

03

المحور الول :

04

المحور الول :

01

جلسة جماعية

كل الكلمات المتناولة

05

المحور الثاني :

الب

• تنمية االنتباه البصري

ولد

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

06

المحور الثاني :

07

المجموعة

"جسم اإلنسان"

ظهر
قلب

رأس
"جسم اإلنسان"

كتف
دم

دماغ

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

رقبة

السئلة

المبسط

والشرح

الحوار و المناقشة 45

وطرح

االسئلة دقيقة

والتعزيز و التعميم

ولعب الدور ا.

االسترخاء ،التعزيز 45

دقيقة

.

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

سره

أسبوعية

" السرة"

أثناء السبوع

الم

•
•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

الحوار و المناقشة 45

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي .وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

التعاوني.

المناقشة – التعميم 45

– لعب الدور  -دقيقة
النمذجة

بنت
لجد

" السرة"

جدة

• تنمية االنتباه البصري

رضيع

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

العائلة

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

•

العم

الخال
الثالث

المنزل"

:

"

منزل

سقف

حديقة
نافذة
باب

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

المناقشة – التعميم 45

– التمييز البصري – دقيقة
النمذجة.

االسترخاء-

45

المناقشة – التعميم دقيقة

– التمييز البصري –

لعب الدور .

08

المجموعة
الثالث

المنزل

:

"

درج

مطبخ
حمام

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

غرفة النوم

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

المناقشة – التعميم 45

البصري دقيقة

–التمييز

النمذجة

غرفة الجلوس
02

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
أثناء السبوع

أسبوعية

•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

الحوار و المناقشة 45

السئلة دقيقة

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي .وطرح

،التعزيز و التعليم
09

المجموعة
الثالث

المنزل

:

"

كرسي

• تنمية االنتباه البصري

االسترخاء،

مدفئة

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

التعميم – التمييز دقيقة

سرير

خزانة
ستار

10

المجموعة
الثالث

المنزل

:

"

التعاوني.

مرآة

مرحاض
رواق

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

– 45

البصري .

المناقشة – التعميم 45

–

التمييز دقيقة

البصريالنمذجة

طاولة أكل
مكيف

11

المحور الرابع :

فستان

• تنمية االنتباه البصري

" المالبس"

سروال

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

حذاء

جوارب

معطف
12

المحور الرابع :

03

جلسة جماعية

" المالبس"

قبعة
حزام

قميص

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

برنوس

البصري–النمذجة .دقيقة

التمييز البصري – 45

المناقشة – التعميم دقيقة

– لعب الدور -
النمذجة

حجاب

أسبوعية

االسترخاء –التمييز 45

الحوار و المناقشة 45

كل الكلمات المتناولة

•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

أثناء السبوع

•

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي .وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم

التعاوني
01

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
فصلية

13

المحور الرابع :
" المالبس"

أثناء الفصل
مالبس
ربطة عنق
قفاز

تنورة
سترة

14

المحور الرابع :

15

المحور

" المالبس"

لباس النوم
مئزر
بدله

•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

التقييم بتقديم مقياس الكلمات المدركة و التعليم التعاوني  .دقيقة

كتابيا

• تنمية االنتباه البصري
• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

عمامة
جبة

معلم

االسترخاء ،التعزيز 45

45

االسترخاء،التمييز

البصري – المناقشة دقيقة

–

التعميم

النمذجة

-

45

االسترخاء–

المناقشة – التعميم دقيقة

– لعب الدور –
النمذجة.

• تنمية االنتباه البصري

الخامس " :

معلمة

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

المدرسة"

مدير

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

•

ساحة

التمييز البصري – 45

لعب دقيقة

المناقشة–

الدور .

قسم

16

المحور

الخامس " :

المدرسة"

سبورة
مكتب
خزانة

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

45

االسترخاء–

المناقشة –النمذجة .دقيقة

ملعب

محفظة
04

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
أسبوعية

17

المحور

الخامس " :

المدرسة"

أثناء السبوع

•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي .وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم

مدرسة

• تنمية االنتباه البصري

قسمة

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

مراقبة

الحوار و المناقشة 45

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

التعاوني

التمييز البصري – 45

لعب

النمذجة

الدور

 -دقيقة

جدول الضرب
قلم

18

المحور

كراس

• تنمية االنتباه البصري

الخامس " :

كتاب

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

المدرسة"

امتحان
الجمع
الطرح

19

المحور

السادس:

الزمن"

"

مساء

الصباح
ليل

االسترخاء – ،لعب 45
الدور .دقيقة

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

المناقشة

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

– 45

االسترخاء ،دقيقة

شتاء

صيف
20

المحور
السادس:

الزمن"

خريف
"

ربيع

سنة

• تنمية االنتباه البصري

التمييز البصري 45 .

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

شهر

دقيقة

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

أسبوع
05

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
أسبوعية

أثناء السبوع

21

المحور السابع:

22

المحور السابع:

بحيرة

" الطبيعة"

تربة

" الطبيعة"

بحر

غابة
جبل

•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

الحوار و المناقشة 45

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي .وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

التعاوني
االسترخاء-التمييز 45

البصري  .دقيقة

الحقل

الوادي

كهف

الريف

صحراء
23

المحور السابع:

" الطبيعة"

طبيعة
مجرة

• تنمية االنتباه البصري
• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

التمييز البصري – 45
،التعزيز دقيقة

التعزيز و التعليم 45

التعاوني دقيقة

إعصار
فيضان

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

بركان

كوكب

• تنمية االنتباه البصري

شاطئ

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

24

المحور السابع:

06

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •

" الطبيعة"

جزيرة

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

التمييز البصري 45 .

دقيقة

سحاب
سماء

أسبوعية

أثناء السبوع

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي.

الحوار و المناقشة 45
وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم
التعاوني

02

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
فصلية

25

المحور

26

المحور

27

المحور التاسع:

الثامن ":اللوان"

أثناء الفصل

احمر

اصفر

اخضر
ازرق
اسود

الثامن ":اللوان"

بني

التقييم بتقديم مقياس الكلمات المدركة وطرح

كتابيا

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

برتقالي

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

ابيض

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

وردي

بنفسجي
" الحيوانات"

•

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

دجاجة
قط

كلب

عصفور
كبش

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

الحوار و المناقشة 45

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم
التعاوني و التعزيز.

التمييز البصري – 45

التعزيز-لعب الدور دقيقة

االسترخاء45 -
التعزيز.

دقيقة

التمييز البصري – 45

التعزيز .دقيقة

28

المحور التاسع:

07

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •

" الحيوانات"

بقرة

• تنمية االنتباه البصري

غزالة
ذئب
دب

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

الحوار و المناقشة 45

وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز .

أسد

أثناء السبوع

أسبوعية

29

المحور التاسع:

30

" الحيوانات"

صقر

حصان
زرافة

سمكة

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

الحوار و المناقشة 45
وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم
التعاوني

التمييز

البصري– 45

النمذجة-التعزيز .دقيقة

أرنب
المحور التاسع:

ثعلب

• تنمية االنتباه البصري

" الحيوانات"

غراب

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

بومة

تمساح
ثعبان

31

المحور العاشر"

طماطم

الفواكه"

بصل

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

الخضر

و

التعزيز دقيقة

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

بطاطا

التمييز البصري – 45

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

الحوار و المناقشة 45

وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز .

جزر

خس
32

المحور العاشر"

برتقال

• تنمية االنتباه البصري

الفواكه"

تفاح

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

الخضر

و

عنب
موز

أجاص

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

التمييز البصري – 45

التعميم .دقيقة

08

33

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
أثناء السبوع

أسبوعية

المحور العاشر"

فلفل

الفواكه"

زيتون

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

الخضر

تين

و

ليمون

المحور العاشر"
الخضر

الفواكه"

ثوم
الباذنجال

و

الخيار

اللفت
35

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي.

• تنمية االنتباه البصري

بطيخ

34

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

المحور الحادي

خاتم

المجوهرات"

• تنمية االنتباه البصري

عقد

السئلة

وطرح

،التعزيز و التعليم
التعاوني

االسترخاء ،التعزيز 45

و لعب الدور .دقيقة

التمييز البصري – 45

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

التوت
قالدة

عشر" الحلي و

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

الحوار و المناقشة

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
•

النمذجة .دقيقة

تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

الحوار و المناقشة 45

وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز .

ذهب

فضة
36

المحور الحادي

الماس

• تنمية االنتباه البصري

عشر" الحلي و

سوار

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

ساعة

المجوهرات"

خلخال
09

37

أقراط

أسبوعية

المحور الثاني

عشر" الدين"

الصالة
الصوم
إمام

مسجد
مسجد

التعزيز .دقيقة

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •
أثناء السبوع

االسترخاء

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي.

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.
• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

– 45

الحوار و المناقشة 45

وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم
التعاوني

الحوار و المناقشة 45

والتعزيز  -النمذجة

دقيقة

38

المحور الثاني

39

المحور الثالث

عشر" الدين"

الجنة

• تنمية االنتباه البصري

الكعبة

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

النار

مسيحية
يهودية
شرطي

إطفائي

عشر" المهن و

نجار

الوظائف"

خياط
طيار

40

المحور الثالث

عشر" المهن و

• تنمية االنتباه البصري

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

طبيب
صياد

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

مصور

والتعزيز
الدور

–

لعب دقيقة

الحوار و المناقشة 45

والتعزيز  -النمذجة

دقيقة

• تخزين الكلمات و استرجاعها كتابيا.

• تنمية االنتباه البصري

بناء

الوظائف"

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

الحوار و المناقشة 45

• إدراك الصورة و ربطها بشكلها الكتابي.

االسترخاء-الحوار

45

و المناقشة والتعزيز دقيقة

 -النمذجة

جمركي
10

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

03

جلسة جماعية كل الكلمات المتناولة •

التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

أسبوعية

أثناء السبوع

زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي.

الحوار و المناقشة 45

وطرح

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم

التعاوني
فصلية

أثناء الفصل

التقييم بتقديم مقياس الكلمات المدركة وطرح

•

كتابيا

الجلسة االولى

أهداف الوحدة:

اليوم الول  -الزمن  1 :سا

-1التقرب من مجموعة الدراسة من المعاقين سمعيا.
-2تعريف الطفال بطبيعة البرنامج.

الحوار و المناقشة 45

-3محاولة تشويق االطفال وتحفيزهم للبرنامج.

السئلة دقيقة

،التعزيز و التعليم
التعاوني و التعزيز.

جدول الجلسة:
م
مواضيعها

الجلسة الولى

راحة
جلسة تمهيدية للتعرف

جلسة تمهيدية للتعرف
على البرنامج
30دقيقة

زمنها

على البرنامج

10دقائق

20دقية

أهداف الجلسة:

يتوقع في نهاية الجلسة أن يكون المتدرب من التالميذ المعاقين سمعيا قاد ار على:

-1فهم طبيعة البرنامج.

-2فهم الفنيات التي سوف نستخدمها في البرنامج.
-3مستعد وموافق على التدريب.

الجلسة الثانية

الزمن  45 :د
أهداف الجلسة:

-1تنمية االنتباه البصري.

-2إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.
-3تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا

جدول الساليب والنشطة والوسائل:
ل

الكقمات

1

عين

2

أذن

3

فم

4

أنف

5

لسان

الفنيات المستخدمة

االسترخاء
التعزيز
التعميم
ولعب الدور
تدريب اإلدراك البصري

الجلسة الثالثة

الزمن  45 :د

أهداف الجلسة:

-1تنمية االنتباه البصري.

-2إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.
-3تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا

جدول الساليب والنشطة والوسائل:
ل

الكقمات

6

يد

7

رجل

8

فم

9

بطن

10

إصبع

الفنيات المستخدمة
االسترخاء
الحوار والمناقشة
طرح السئلة والشرح المبسط

الجلسة الرابعة

الزمن  45 :د

أهداف الجلسة:

-1تنمية االنتباه البصري.

-2إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.
-3تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا

جدول الساليب والنشطة والوسائل:
ل

الكقمات

11

أسنان

12

ظهر

13

عظام

14

قلب

15

رأس

الفنيات المستخدمة

الحوار والمناقشة
طرح االسئلة

التعزيز والتعميم
لعب االدوار

الجلسة الخامسة
الزمن  45 :د

أهداف الجلسة:

-1تنمية االنتباه البصري.

-2إدراك الصورة وربطها بشكلها الكتابي.
-3تخزين الكلمات واسترجاعها كتابيا

جدول الساليب والنشطة والوسائل:
ل

الكقمات

11

كتف

12

دم

13

دماغ

14

رقبة

15

سره

الفنيات المستخدمة

االسترخاء
التعزيز

شرح النشاط:

يتب ىقديب لتحة الكقمات لقتقميذي ثب ىقد ل صت ذ العين وصت ذ كتارية لقعين وي قا من مالحظة الكتابة

وإااقىماي بعد ذل تخفا الكتابة وتقدل لق فل حروف العين وت قا قااقذ ىشكيل الكقمةي وهذا سا ي لجميل

الكقمات األخر .ثب تقدل لقتقميذ كراسة التمرينات التا ىلتي الكقمات المتناولة بعدذ طر مختقفة وتستخدل

الفنيات المختقفة مل كل ىمرين (مالحظة كراسة التما ين).

الجلسة السادسة االسبوعبة الجماعية
أهداف الجلسة:

-1التقييم للكلمات المخزنة خالل السبوع.

-2زيادة الدافعية من خالل العمل الجماعي.

جدول الساليب والنشطة والوسائل:

الزمن  45 :د

الفنيات المستخدمة

ل

الكقمات

01

كل الكلمات المتناولة في محور جيم
اإلنسان

شرح النشاط:

الحوارواملناقشة
طرح األسئلة
التعزيز
التعليم التعاوني.

يتب ىقسيب التالميذ لمجمتاات ىعمل بشكل متحدي ومن تعيد العمل رنفس التىيرذ اقر جميل الكقمات التا ىب

ىناولما مل ىلديد المجمتاات الضعيفة ليتب قامما.
مالحظة:
كل الجقسات ملاكية لقبرتامج المعرو

سابقا

لوحة الصور

قاموس الصور والكلمات املدركة من طرف املعاق سمعيا من طرف

املقياس الخاص بالكلمات
الصور
أدركها كتابيا
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07

املحور األول
عين
أذن
فم
انف
لسان
يد
رجل
شعر
بطن
إصبع
أسنان
ظهر
عظام
قلب
رأس
كتف
دم
دماغ
رقبة
سره
املجموع
املحور الثاني
األب
األم
ولد
البنت
الجد
الجدة
رضيع

التعرف الكتابي
أدركها كتابيا بأخطاء
جسم اإلنسان

األسرة

لم يدركها كتابي

08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06

أقارب
العم
الخال
املجموع
املحور الثالث
منزل
سقف
حديقة
نافذة
باب
درج
مطبخ
حمام
غرفة النوم
غرفة الجلوس
كرس ي
مدفئة
سرير
خزانة
ستار
غرفة
مرحاض
رواق
طاولة أكل
مكيف
املجموع
املحور الرابع
فستان
سروال
حذاء
جوارب
معطف
قبعة

املنزل

املالبس

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

حزام
قميص
برنوس
حجاب
مالبس
ربطة عنق
قفاز
تنورة
سترة
لباس النوم
مئزر
بدله
عمامة
جبة
املجموع
املحور الخامس
معلم
معلمة
مدير
ساحة
قسم
سبورة
مكتب
خزانة
ملعب
محفظة
مدرسة
حارس
قسمة
جدول الضرب
قلم
كراس
كتاب

املدرسة

18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

امتحان
الجمع
الطرح
املجموع
املحور السادس
الصباح
مساء
ليل
شتاء
صيف
خريف
ربيع
سنة
شهر
أسبوع
املجموع
املحور السابع
بحر
غابة
جبل
الحقل
الوادي
بحيرة
تربة
كهف
الريف
صحراء
طبيعة
مجرة
إعصار
فيضان
بركان
كوكب

الزمن

الطبيعة

17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

جزيرة
شاطئ
سحاب
سماء
املجموع
املحور الثامن
احمر
اصفر
اخضر
ازرق
اسود
البني
البرتقالي
ابيض
الوردي
البنفسجي
املجموع
املحور التاسع
دجاجة
قط
كلب
عصفور
كبش
بقرة
غزالة
ذئب
دب
أسد
صقر
حصان
زرافة
سمكة
أرنب

األلوان

الحيوانات

16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04

ثعلب
غراب
بومة
تمساح
ثعبان
املجموع
املحور العاشر
طماطم
بطاطا
بصل
جزر
خس
برتقال
عنب
تفاح
موز
أجاص
فلفل
تين
زيتون
ليمون
بطيخ
ثوم
الباذنجال
الخيار
التوت
اللفت
املجموع
املحور الحادي عشر
قالدة
خاتم
عقد
ذهب

خضر وفواكه

الحلي واملجوهرات

05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

فضة
املاس
سوار
ساعة
أقراط
خلخال
املجموع
املحور الثاني عشر
الصالة
الصوم
إمام
مسجد
القران
الجنة
النار
الكعبة
مسيحية
يهودية
املجموع
املحور الثالث عشر
شرطي
إطفائي
نجار
خياط
طيار
طبيب
بناء
صياد
مصور
جمركي
املجموع

الدين

الوظائف واملهن

الملحق رقم  :06ق ائمة المحكمين
الرقم

االسم واللقب

الدرجة العلمية أو الوظيفة

الدرجة العلمية

01

حليمة شريفي

أستاذ محاضر "أ" جامعة المسيلة

دكتوراه

02

لبنى زعرور

أستاذ محاضر "أ" جامعة الجزائر 02

دكتوراه

03

بكير مليكة

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

04

زواد دليلة

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

05

خنيف خديجة

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

06

رحموني دليلة

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

07

سميرة ركزة

أستاذ محاضر "أ" جامعة البليدة 02

دكتوراه

08

عماري فوزية

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

09

منصور غنية

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

10

بن عصتمان عبد للا

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

11

شالبي سهيلة

أستاذ محاضر "أ" المركز الجامعي بتيبازة

دكتوراه

12

بوثلجة تف احة

اخصائية ارطفونية درجة  03مدرسة االطف ال المعاقين

ماجستير

13

شايب فريدة

اخصائية ارطفونية درجة  02مدرسة االطف ال المعاقين

ماستر

14

مباركي رتيبة

اخصائية ارطفونية درجة  01مدرسة االطف ال المعاقين

ماستر

15

بوقرن منيرة

اخصائية اعيادية درجة  03مدرسة االطف ال المعاقين سمعيا

ليسانس

16

دشير محمد

معلم مختص رئيسي مدرسة االطف ال المعاقين سمعيا

ليسانس

سمعيا بحجوط/تيبازة
سمعيا بحجوط/تيبازة
سمعيا بحجوط/تيبازة

بحجوط/تيبازة
بحجوط/تيبازة

SPSS  مخرجات:07 الملحق رقم
: الخصائص السيكومترية لمقياس الكلمات-1
)صدق المقارنة الطرفية(الصدق التمييزي
Statistiques de groupe
maj

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

olya

8

,6250

1,76777

,62500

donya

8

73,6250

16,95319

5,99386

tamyizi

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance
95% de la différence
Sup

t

ddl

-12,113

Sig. (bilatérale)
14

,000

Différence

Différence écart-

moyenne

type

-73,00000

érie
Inférieure

6,02636

-85,92525

ure
60,0
747
5

-12,113

7,152

,000

-73,00000

6,02636

-87,18882

58,8
111
8

صدق االتساق الداخلي
Statistiques descriptives
Moyenne

Ecart-type

N

b1

4,0333

4,15629

30

b2

5,3000

4,27624

30

b3

1,8000

1,51771

30

b4

,0000

,00000

30

b5

2,5333

3,67408

30

b6

,8667

1,63440

30

b7

,8000

1,54026

30

b8

4,0333

3,78275

30

b9

5,6667

3,88927

30

b10

5,8000

5,24174

30

b11

,0000

,00000

30

b12

,0000

,00000

30

b13

,6667

1,51620

30

31,5000

29,34780

30

kolia

:معامل ألفا كرونباخ لمقياس الكلمات
Récapitulatif de traitement des observations
N

Observations

%

Valide

8

100,0

Exclusa

0

,0

Total

8

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les
variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments
14

,812

:معامل التجزئة النصفية لمقياس الكلمات
Récapitulatif de traitement des observations
N

Observations

%

Valide

8

100,0

Exclusa

0

,0

Total

8

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les
variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité
Valeur

,054

Partie 1

13a

Nombre d'éléments
Alpha de Cronbach

Valeur

,581

Partie 2

12b

Nombre d'éléments

14

Nombre total d'éléments
Corrélation entre les sous-échelles

,421

Coefficient de Spearman-

Longueur égale

,592

Brown

Longueur inégale

,593

Coefficient de Guttman split-half

,701

: تكافؤ مجموعة الدراسة في التطبيق القبلي-2
: إختبار راي-1
Statistiques de groupe
jins

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

dokor

5

30.2000

1.098903

4,261455

inath

5

32.6001

1.145310

12,819516

kk

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance 95% de la

t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Différence écart-

moyenne

type

différence
Inférieure

Supérieure

-3,394

8

,278

-13,200000

13,509256

-44,352400

17,952400

-3,394

4,873

,278

-13,200000

13,509256

-48,199845

21,799845

: اختبار هاني العسيلي-2
Statistiques de groupe
jins

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

dokor

5

11.20100

2.688903

3,261455

inath

5

11.8000

3.495310

13,819516

kk

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance 95% de la

t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Différence écart-

moyenne

type

différence
Inférieure

Supérieure

-,305

8

,768

-13,200000

13,509256

-44,352400

17,952400

-,305

4,873

,768

-13,200000

13,509256

-48,199845

21,799845

: اختبار كولمبيا-3
Statistiques de groupe
jins

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

dokor

5

81.80000

1.788903

2,261455

inath

5

81.40000

2.605310

10,819516

kk

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance 95% de la

t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Différence écart-

moyenne

type

différence
Inférieure

Supérieure

-,283

8

,784

-13,200000

13,509256

-44,352400

17,952400

-,283

4,873

,784

-13,200000

13,509256

-48,199845

21,799845

: نتائج فرضيات الدراسة-2
: الفرضية الولى-1
اعتدالية التوزيع
Récapitulatif du traitement des observations
jins

Observations
Valide
N

Manquante

Pourcent

N

Total

Pourcent

N

Pourcent

dokor

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

inath

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

kk

Descriptives
jins

Statistique
Moyenne

dokor

kk

17,60000

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

5,76830

95% pour la moyenne

Borne supérieure

29,43170

Moyenne tronquée à 5%

17,66667

Médiane

15,00000

Variance

90,800

Ecart-type

5,000

Maximum

29,000

Intervalle

24,000

Intervalle interquartile

17,500

Asymétrie
Aplatissement
Moyenne

-,086

,913

-1,131

2,000

30,80000

12,819516

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

-4,79268

95% pour la moyenne

Borne supérieure

66,39268

Moyenne tronquée à 5%

29,88889

Médiane

24,00000

Variance

821,700

inath

Minimum

4,261455

9,528903

Minimum

Ecart-type

Erreur standard

28,665310
,000

Maximum

78,000

Intervalle

78,000

Intervalle interquartile

42,000

Asymétrie

1,329

,913

Aplatissement

2,866

2,000

Tests de normalité
Kolmogorov-Smirnova

jins

Statistique

ddl

Shapiro-Wilk

Signification

Statistique

ddl

Signification

dokor

,208

5

,200*

,953

5

,760

inath

,325

5

,091

,864

5

,243

kk
*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle.
a. Correction de signification de Lilliefors

:فروق
Statistiques de groupe
jins

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

dokor

5

17,60000

9,528903

4,261455

inath

5

30,80000

28,665310

12,819516

kk

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance 95% de la

t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Différence écart-

moyenne

type

différence
Inférieure

Supérieure

-,977

8

,357

-13,200000

13,509256

-44,352400

17,952400

-,977

4,873

,374

-13,200000

13,509256

-48,199845

21,799845

: الفرضية الثانية-2
اعتدالية قياس قبلي
Récapitulatif du traitement des observations
iaaka

Observations
Valide
N

Manquante

Pourcent

N

Total

Pourcent

N

Pourcent

amika

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

moyeen

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

kk

Descriptives
iaaka

Statistique
Moyenne

amika

kk

32,80000

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

95% pour la moyenne

Borne supérieure

11,469089

,95670
64,64330

Moyenne tronquée à 5%

31,33333

Médiane

24,00000

Variance

657,700

Ecart-type

Erreur standard

25,645662

Minimum

14,000

Maximum

78,000

Intervalle

64,000

Intervalle interquartile

33,000

Asymétrie

2,065

,913

Aplatissement

4,477

2,000

15,60000

5,979967

Moyenne
Intervalle de confiance à

Borne inférieure

-1,00305

95% pour la moyenne

Borne supérieure

32,20305

Moyenne tronquée à 5%

15,72222

Médiane

15,00000

Variance

178,800

moyeen

Ecart-type
Minimum

13,371612
,000

Maximum

29,000

Intervalle

29,000

Intervalle interquartile

26,500

Asymétrie
Aplatissement

-,031

,913

-2,669

2,000

Tests de normalité
Kolmogorov-Smirnova

iaaka

Statistique

ddl

Shapiro-Wilk

Signification

Statistique

ddl

Signification

amika

,419

5

,004

,703

5

,010

moyeen

,242

5

,200*

,879

5

,303

kk
*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle.
a. Correction de signification de Lilliefors

فروق قياس قبلي
Statistiques de groupe
iaaka

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

amika

5

32,80000

25,645662

11,469089

moyeen

5

15,60000

13,371612

5,979967

kk

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance 95%
de la différence

t

ddl
1,330

Sig. (bilatérale)
8

,220

Différence

Différence écart-

moyenne

type

17,200000

12,934450

Supérieur
Inférieure
-12,626895

e
47,02689
5

1,330

6,025

,232

17,200000

12,934450

-14,417426

48,81742
6

اعتدالية قياس بعدي
Récapitulatif du traitement des observations
iaaka

Observations
Valide
N

Manquante

Pourcent

N

Total

Pourcent

N

Pourcent

amika

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

moyeen

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

kb

Descriptives
iaaka

Statistique
Moyenne

amika

381,2000

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

357,0689

95% pour la moyenne

Borne supérieure

405,3311

Moyenne tronquée à 5%

381,6111

Médiane

385,0000

Variance

377,700

Ecart-type

Erreur standard
8,69138

19,43451

Minimum

355,00

Maximum

400,00

Intervalle

45,00

Intervalle interquartile

37,50

Asymétrie

-,502

,913

-1,811

2,000

336,6000

17,53169

kb

Aplatissement
Moyenne

moyeen

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

287,9242

95% pour la moyenne

Borne supérieure

385,2758

Moyenne tronquée à 5%

335,3889

Médiane

328,0000

Variance

1536,800

Ecart-type

39,20204

Minimum

297,00

Maximum

398,00

Intervalle

101,00

Intervalle interquartile

68,50

Asymétrie

1,074

,913

Aplatissement

1,029

2,000

Tests de normalité
Kolmogorov-Smirnova

iaaka

Statistique

ddl

Shapiro-Wilk

Signification

Statistique

ddl

Signification

amika

,206

5

,200*

,913

5

,489

moyeen

,187

5

,200*

,935

5

,632

kb
*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle.
a. Correction de signification de Lilliefors

فروق قياس بعدي
Statistiques de groupe
iaaka

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

amika

5

381,2000

19,43451

8,69138

moyeen

5

336,6000

39,20204

17,53169

kb

Test-t pour égalité des moyennes
Intervalle de confiance
95% de la différence

t

ddl
2,279

Sig. (bilatérale)
8

,052

Différence

Différence écart-

moyenne

type

44,60000

19,56783

Supé
Inférieure

rieure

-,52350 89,72
350

2,279

5,854

,064

44,60000

19,56783

-3,57138 92,77
138

:الفرضية الثالثة-3
Récapitulatif du traitement des observations
mostawa

Observations
Valide
N

kk

Manquante

Pourcent

N

Total

Pourcent

N

Pourcent

s2

4

100,0%

0

0,0%

4

100,0%

s3

3

100,0%

0

0,0%

3

100,0%

s4

3

100,0%

0

0,0%

3

100,0%

12Descriptives
mostawa

Statistique
Moyenne

s2

Erreur standard

19,25000

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

10,40236

95% pour la moyenne

Borne supérieure

28,09764

Moyenne tronquée à 5%

19,22222

Médiane

19,00000

Variance

30,917

Ecart-type

2,780138

5,560276

Minimum

14,000

Maximum

25,000

Intervalle

11,000

Intervalle interquartile

10,250

kk
Asymétrie
Aplatissement
Moyenne

s3

,083

1,014

-5,211

2,619

19,33333

7,310571

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

-12,12151

95% pour la moyenne

Borne supérieure

50,78818

Moyenne tronquée à 5%

.

Médiane

24,00000

Variance

160,333

Ecart-type

12,662280

Minimum

5,000

Maximum

29,000

Intervalle

24,000

Intervalle interquartile

.

Asymétrie

-1,433

1,225

.

.

35,66667

22,762054

Aplatissement
Moyenne
Intervalle de confiance à

Borne inférieure

-62,27055

95% pour la moyenne

Borne supérieure

133,60388

Moyenne tronquée à 5%

s4

.

Médiane

29,00000

Variance

1554,333

Ecart-type

39,425034

Minimum

,000

Maximum

78,000

Intervalle

78,000

Intervalle interquartile

.

Asymétrie
Aplatissement

,739

1,225

.

.

34Tests de normalité
Kolmogorov-Smirnova

mostawa

Statistique

kk

ddl

Shapiro-Wilk

Signification

Statistique

ddl

Signification

s2

,278

4

.

,852

4

,233

s3

,310

3

.

,898

3

,380

s4

,234

3

.

,979

3

,719

a. Correction de signification de Lilliefors

5-

فروق قياس قبلي
ANOVA à 1 facteur

kk
Somme des
carrés

ddl

Moyenne des
carrés

F

Signification

Inter-groupes

563,517

2

281,758

Intra-groupes

3522,083

7

503,155

Total

4085,600

9

,560

,595

اعتدالية قياس بعدي
Récapitulatif du traitement des observations
mostawa

Observations
Valide
N

kb

Manquante

Pourcent

N

Total

Pourcent

N

Pourcent

s2

4

100,0%

0

0,0%

4

100,0%

s3

3

100,0%

0

0,0%

3

100,0%

s4

3

100,0%

0

0,0%

3

100,0%

Descriptives
mostawa

Statistique
Moyenne

s2

Erreur standard

374,7500

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

340,2929

95% pour la moyenne

Borne supérieure

409,2071

Moyenne tronquée à 5%

374,9444

Médiane

376,5000

Variance

468,917

Ecart-type

10,82724

21,65448

Minimum

348,00

Maximum

398,00

Intervalle

50,00

Intervalle interquartile

41,75

Asymétrie

-,381

1,014

-1,109

2,619

360,3333

20,38245

kb

Aplatissement
Moyenne

s3

Intervalle de confiance à

Borne inférieure

272,6347

95% pour la moyenne

Borne supérieure

448,0320

Moyenne tronquée à 5%
Médiane

.
355,0000

Variance

1246,333

Ecart-type

35,30345

Minimum

328,00

Maximum

398,00

Intervalle

70,00

Intervalle interquartile

.

Asymétrie

,664

1,225

.

.

336,3333

32,12649

Aplatissement
Moyenne
Intervalle de confiance à

Borne inférieure

198,1042

95% pour la moyenne

Borne supérieure

474,5624

Moyenne tronquée à 5%

s4

.

Médiane

312,0000

Variance

3096,333

Ecart-type

55,64471

Minimum

297,00

Maximum

400,00

Intervalle

103,00

Intervalle interquartile

.

Asymétrie

1,592

1,225

.

.

Aplatissement

Tests de normalité
mostawa

Kolmogorov-Smirnova
Statistique

kb

ddl

Shapiro-Wilk

Signification

Statistique

ddl

Signification

s2

,182

4

.

,983

4

,921

s3

,227

3

.

,983

3

,749

s4

,336

3

.

,857

3

,258

a. Correction de signification de Lilliefors

فروق قياس بعدي
ANOVA à 1 facteur
kb
Somme des

ddl

Moyenne des

carrés

F

Signification

carrés

Inter-groupes

2538,817

2

1269,408

Intra-groupes

10092,083

7

1441,726

Total

12630,900

9

,880

,456

: الفرضية الرابعة-3
:العالقة
Corrélations
kb

loghaa

Corrélation de Pearson
kb

1

Sig. (bilatérale)

,084

N

loghaa

,572

10

10

Corrélation de Pearson

,572

1

Sig. (bilatérale)

,084

N

10

10

: الفرضية الخامسة-5
Statistiques pour échantillons appariés
Moyenne

N

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

kb

358,9000

10

37,46243

11,84666

ka

303,9000

10

49,26899

15,58022

Paire 1

Corrélations pour échantillons appariés
N
Paire 1

kb & ka

Corrélation
10

,902

Sig.
,000

Différences appariées
Intervalle de confiance 95% de la
différence

Erreur standard
Moyenne

Ecart-type

55,00000

moyenne

22,38551

Inférieure

7,07892

Supérieure

38,98637

71,01363

t

ddl

7,770

Sig. (bilatérale)
9

: الفرضية السادسة-6
ANOVA à 1 facteur
ka
Somme des

ddl

Moyenne des

carrés

F

Signification

carrés

Inter-groupes

732,817

2

366,408

Intra-groupes

21114,083

7

3016,298

Total

21846,900

9

,121

,887

: الفرضية الرئيسية-7
Statistiques pour échantillons appariés
Moyenne

N

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

kk

24,20000

10

21,306233

6,737622

kb

358,9000

10

37,46243

11,84666

Paire 1

Corrélations pour échantillons appariés
N
Paire 1

kk & kb

Corrélation
10

,534

Sig.
,112

,000

Différences appariées

Erreur standard
Moyenne
-334,700000

Ecart-type
31,693147

moyenne
10,022253

Sig.

Intervalle de confiance 95% de la

(bilat

différence

érale

Inférieure
-357,371911

Supérieure
-312,028089

t
-33,396

ddl

)
9

,000
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التاريخ

ا ال س م

النتيجة

المحور

من اعداد الباحثة ح.رزيق
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ا ال س م
التاريخ

نوع التعزيز

من اعداد الباحثة ح.رزيق
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 هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف تجريبيا عن أثر برنامج تدريبي مقترح لإلدراك البصري قائم على الصور والكلمات (باستخدام التعزيز:الملخص بالعربية
 أطفال10  ولتحقيق ذلك تم اختيار مجموعة البحث بطريقة قصديه قوامها،الرمزي) لتنمية الرصيد اللغوي (الكتابي) لدى مجموعة من المعاقين سمعيا
 وباالعتماد على،الجزائر- سنة والمتكفل بهم في مدرسة األطفال المعاقين سمعيا بحجوط والية تيبازة14-09 من ذوي االعاقة السمعية للفئة العمرية من
 واعتمد في جمع البيانات على استخدام مجموعة من االختبارات،المنهج التجريبي بتصميمه الشبه تجريبي ذو المجموعة الواحدة باختبارين قبلي وبعدي
 مقياس هاني حنفي العسلى المعدل من طرف عائشة البهاز في، اختبار راي، اختبار كولمبيا،والمقاييس والتي تتمثل في شبكة مالحظة من إعداد الباحثة
 وبعد تطبيق أدوات الدراسة، مقياس خاص بالبرنامج المقترح لإلدراك البصري من إعداد الباحثة إلى جانب البرنامج التدريبي المقترح، 2018-2017
 وعليه،) دلت نتائج الدراسة على أثر البرنامج التدريبي المقترح المطبق20( ) اإلصدارspss( ومعالجة البيانات باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية
 وبناء على هذه النتائج وبعد مناقشتها وتفسيرها في ضوء التراث النظري،تحققت األهداف المرجوة من الدراسة عموما ومن البرنامج خصوصا
.والدراسات السابقة تم تقديم مجموعة من المقترحات
. المعاقين سمعيا، الرصيد اللغوي الكتابي، التعزيز الرمزي، اإلدراك البصري، البرنامج التدريبي:الكلمات المفتاحية
Résumé en arabe : La présente étude visait à révéler empiriquement l'effet d'un programme d'entraînement
proposé pour la perception visuelle basé sur des images et des mots (en utilisant le renforcement symbolique)
pour développer l'équilibre linguistique (écrit) pour un groupe de malentendants. groupe d'âge de 09-14 ans et
leurs parrains à l'école des enfants malentendants à Hejout, province de Tipasa - Algérie, et basé sur la méthode
expérimentale avec son design quasi expérimental d'un groupe avec deux pré et post tests, et les données la
collecte était basée sur l'utilisation d'un ensemble de tests et de mesures, qui est représenté par une note de réseau
préparée par le chercheur, test de Columbia, test de Ray, échelle Hani Hanafi Al-Asali modifiée par Aisha AlBahaz en 2017-2018, une mesure du programme proposé pour la perception visuelle préparée par le chercheur
en complément du programme de formation proposé, et après application des outils de l'étude et du traitement
des données à l'aide du progiciel statistique (spss) Version (20) Les résultats de l'étude ont indiqué l'impact de le
programme de formation appliquée proposé et, par conséquent, les objectifs souhaités de l'étude ont été atteints
en général et d'ailleurs. Un programme en particulier, et sur la base de ces résultats et après les avoir discutés et
interprétés à la lumière de l'héritage théorique et des études antérieures, un ensemble de propositions a été
présenté.
les mots clés : Le programme d'entraînement, perception visuelle, renforcement symbolique, nombre du langage
écrit, les malentendants
Abstract in Arabic: The current study aimed to empirically reveal the effect of a proposed training program for
visual perception based on images and words (using symbolic reinforcement) to develop the linguistic balance
(written) for a group of hearing impaired. Hearing impairment for the age group of 09-14 years and their
sponsors in the School of Hearing Impaired Children in Hejout, Tipasa Province - Algeria, and based on the
experimental method with its quasi-experimental design of one group with two pre and post tests, and the data
collection was based on the use of a set of tests and measures, which is represented by a network Note prepared
by the researcher, Columbia test, Ray test, Hani Hanafi Al-Asali scale modified by Aisha Al-Bahaz in 2017-2018,
a measure of the proposed program for visual perception prepared by the researcher in addition to the proposed
training program, and after applying the study tools and data processing using the statistical package program
(spss) Version (20) The results of the study indicated the impact of the proposed applied training program, and
accordingly, the desired goals of the study were achieved in general and by the way. Program in particular, and
based on these results and after discussing and interpreting them in the light of the theoretical heritage and
previous studies, a set of proposals were presented.
the key words: The training program, visual perception, symbolic reinforcement, number of written language,
the hearing impaired.

