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 : المستخمص
ىدؼ البحث الحالي إلى تحسيف ميارات التفكير البصري والمغة التعبيرية لدى التالميذ ضعاؼ 

السمع،  ( تمميًذا مف ضعاؼ13السمع مف خالؿ البرنامج االنتقائي، وتكونت عينة البحث مف )
(، وانحراؼ 33.03( عاًما، بمتوسط عمري قدره )31 -9تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )

(، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف األولى تجريبية، والثانية ضابطة؛ قواـ 9..3معياري )
 بينية لمذكاء "الصورة –( تمميًذا، وتكونت أدوات البحث مف مقياس ستانفورد 31كؿ منيما )

(، ومقياسي ميارات التفكير البصري والمغة التعبيرية 1333الخامسة" )تقنيف: محمود أبو النيؿ، 
والبرنامج االنتقائي )إعداد: الباحثاف(، وأسفرت النتائج عف فعَّالية البرنامج االنتقائي في تحسيف 

جموعة الضابطة، ميارات التفكير البصري والمغة التعبيرية لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالم
وفي القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالقياس القبمي، كما أسفرت أيًضا عف فعَّالية 
البرنامج وكاف ذلؾ واضًحا في القياس التتبعي حيث أنو لـ تكف ىناؾ فروؽ دالة احصائيًّا بيف 

 القياسيف البعدي والتتبعي.
 

 ضعاؼ السمع. – المغة التعبيرية –بصري ميارات التفكير ال الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

 This study aimed at improving visual thinking skills and expressive 

language among hard of hearing pupils utilizing an eclectic program. The 

sample comprised (30) hard of hearing pupils between (9 - 12) years of 

age (mean age= 10.60; SD=0.89). They were randomly assigned into two 

equal groups: experimental and control, each of which included (15) 

pupils. Tools of the study were: Stanford-Binet Intelligence Scales-Fifth 

Edition (standardized by Mahmoud Abu El Nil, 2011), visual thinking 

scale, expressive language scale and the training program (prepared by the 

researchers). Results indicated that the effectiveness of the eclectic 

program in improving visual thinking skills and expressive language 

among the experimental group members compared to their counterparts in 

the control one. There were differences between the post-measurement 

compared to the pre-one among the experimental group. The program 

efficacy was also evidenced through the follow-up measurement as there 

were no statistically significant differences between both post and follow-

up tests. 

 

Keywords: Visual Thinking skills – expressive language – hard of 

hearing. 
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 ةمقدم
 ميػػارات التفكيػػػر الفػػرد تعتبػػر حاسػػة السػػمع مػػف أىػػـ حػػواس االنسػػػاف، فمػػف خالليػػا يكتسػػب

 ويتعمـ معرفة األصوات التي تحدث مف حولو والتي منيا المغة التعبيرية ، والقدرات المغويةالبصري
في الكثير  اويكوف ذلؾ سببً  ،في ىذا العالـ، وفقدانيا يؤثر عمى ميارات التفكير، والميارات المغوية

 مف االضطرابات والمشكالت التي تحدث لمفرد في مراحؿ عمره المختمفة ولفقػداف السػمع أثػر كبيػر
عمى إحساس الفػرد بالوحػدة النفسػية والغربػة عػف المجتمػع الػذي يعػيش فيػو الفػرد لمػا ليػا مػف تػ ثير 

يا قػػد ينػػتج عمػػى التواصػػؿ مػػع ا خػػريف، ولمػػا لحاسػػة السػػمع مػػف أىميػػة كبػػرى، فػػ ف أي خمػػؿ يصػػيب
فػي  عنو مشكالت متنوعة فػي النمػو المغػوي، والمعرفػي، واالنفعػالي، واالجتمػاعي، ممػا يػؤثر بػدوره

معانػػػاة التالميػػػػذ ضػػػعاؼ السػػػػمع مػػػف النبػػػػذ واالىمػػػاؿ مػػػػف المعممػػػيف ومػػػػف أقػػػرانيـ مػػػػف  يػػػػر ذوي 
، الجتمػاعيا ، والفتقارىـ إلى ميارات السػموؾااالعاقات بسبب المظاىر السموكية التي يتصفوف بي

 .وميارات التفكير وعممية االبصار
حيث تتضمف عممية االبصار إعماؿ الفكر والذاكرة الالزميف لمتسجيؿ والترتيب والمقارنػة،  

باالضػػافة إلػػى عمػػؿ حاسػػة البصػػر، فتتميػػز المغػػة البصػػرية ب نيػػا تحمػػؿ الكثيػػر مػػف المعػػاني التػػي 
دراؾ تتطمب استخداـ العديد مف الكممات، إلى جانب ىذا ت سػاعد عمػى تنميػة القػدرة عمػى التفكيػر وا 

والتواصؿ البصػري بػيف ، (Carruthers & Worthington, 2005, 3العالقات المتضمنة بيا )
األفراد وأمياتيـ يكوف لػو أىميػة لميػارات المغػة، فتحسػيف التواصػؿ البصػري يحتػؿ أىميػة كبيػرة فػي 

كيػػر البصػػري محاولػػة لتعػػويض تحسػػيف التف، و (Dashash, 2004, 7تػػدريب ضػػعاؼ السػػمع )
ضػػػعؼ التمييػػػز السػػػمعي ألصػػػوات الكػػػالـ لػػػدى ذوي االعاقػػػة السػػػمعية، وباسػػػتخداـ التػػػدريب فػػػي 
تحسػػػيف التفكيػػػر البصػػػري يمكػػػف تزويػػػده بالقػػػدرة عمػػػى المقارنػػػة بػػػيف حركػػػة أعضػػػاء نطقػػػو وحركػػػة 

 . (Crawford,  2007, 23)أعضاء نطؽ ا خريف أثناء التحدث
عمػى تفسػػير المثيػػرات البصػرية لمبيئػػة المحيطػػة؛  الفػػرد قػػدرة ىػوالبصػػري  التفكيػػر ال سػيما أف

حيث يترتػب عميػو الكثيػر مػف العمميػات ممثمػة فػي االدراؾ البصػري أو الرؤيػة، والتػي تنطػوي عمػى 
العديد مف المكونات النفسية التي يطمؽ عمييا مصطمح النظاـ البصري، والتي حازت عمى اىتمػاـ 

مجػػاؿ المغويػػات، عمػػـ الػػنفس، العمػػـو المعرفيػػة والتػػي تنػػدرج جميعيػػا تحػػت العديػػد مػػف البحػػوث فػػي 
 (.Margaret, 2008) مصطمح عمـ االبصار

وتػػزداد أىميػػة تعمػػيـ التفكيػػر وتعممػػو فػػي  ،ا فػػي تقػػدـ االنسػػافا أساسػػيًّ التفكيػػر مطمًبػػ حيػػث يعػػد
 التفكيػر البصػريضوء التطور التكنولوجي والعممي واالنفجار المعرفػي الحػالي مػف خػالؿ شػبكات 
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(VTN )Visual Thinking Network البصػرية، وأصػبح مػف  حيػث أنيػا تقػـو عمػى المعالجػة
الضػػروري التركيػػز عمػػي تنميػػة عمميػػات التفكيػػر العميػػا فػػي جميػػع المنػػاىج الدراسػػية لممسػػاعدة فػػي 

ي يعتبػر أحػد اقتراح الحموؿ والبدائؿ لممشكالت، وتتعدد أنواع التفكير وتتنػوع إال أف التفكيػر البصػر 
أنػػواع التفكيػػر الميمػػة والالزمػػة لضػػعاؼ السػػمع الػػذيف يعػػانوف مػػف صػػعوبات فػػي االدراؾ البصػػري 

%( مػػػف القشػػػرة المخيػػػة مخصصػػػة 11وىنػػػاؾ نسػػػبة )؛ خاصػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع المفػػػاىيـ العمميػػػة
 (.Prasad & Galetta, 2011لمعمميات البصرية )

عػػة سػػنوات، بػػؿ ويفػػوؽ فػػي نمػػوه جوانػػب أخػػري، عنػػد بمو ػػة أرب لمتمميػػذيزدىػػر النمػػو المغػػوي و 
فػي ىػػذا السػف أف يػػتكمـ عػف كػػؿ شػع، بػػؿ ويتالعػب بالكممػػات، ويطمػب تفسػػيرات  التمميػػذويسػتطيع 

جديدة بعد أف فقدت السابقة صػفاتيا التػي ترضػيو وتقنعػة، كمػا أنػو يحكػي القصػص الكثيػرة ويعمػؽ 
فػػي ىػػذه  لمتمميػػذويتميػػز النمػػو المغػػوي  عمػػى المواقػػؼ التػػي تحػػدث أمامػػو أو األحػػداث التػػي يراىػػا،

يغمػب عمييػا التعمػؽ بالمحسوسػات، كمػا تػزداد مفػردات  التمميػذالمرحمة بعدة أمور مف بينيا أف لغػة 
 . (Tompkins et al., 2017, 398)بسبب فضولو وحبو لالستطالع التمميذ

ارات الميػػارات األخػػرى مثػػؿ ميػػ خفػػض بعػػض فػػي يسػػيـميػػارات التفكيػػر البصػػري  وتػػدرني
المغة و يرىا مف الميارات لدى التالميذ ضعاؼ السمع، ونظًرا لألىمية الحيوية لتمػؾ الميػارات فػي 
تحسػػيف مسػػتوى التفػػاعالت االجتماعيػػة و يرىػػا مػػف الميػػارات ليػػؤالء التالميػػذ، كػػاف االىتمػػاـ البػػال  

 مف خالؿ التدريب االنتقائي. بدراستيا ومحاولة تحسينيا لدى ىؤالء التالميذ
  Modality Profileاسػتخداـ بروفيػؿ الوظيفػة أو الشػكؿ عمى االنتقائي  التدريبيعمد يث ح
( فيو بمثابة بوصػمة وخارطػة معرفيػة لكثيػر عػف ىػذا الشػخص لتقريػر نقػاط BASIC IDلمصيغة )

والتػػي ىػػػي نتاجػػات الػػػتعمـ  ،مػػػف خػػالؿ األبعػػػاد التفاعميػػة لمشخصػػػية المتػػدربالضػػعؼ والقػػوة عنػػػد 
فيو يزودنا بمخطػط  ،والنماذج والعمميات النفسية واالجتماعية المماثمة ،اكاة األمثمةومح ،واألشراط

والتػدريب  لدى الفػرد،ومعرفة مقدار التقدـ  التدريب،فيضع أىداؼ  المدربليخدـ  متدربعمؿ لكؿ 
ليػػػـ حاجػػػات متباينػػػة وتوقعػػػات تسػػػتدعي وفقًػػػا لػػػذلؾ منػػػاورات  األفػػػراديركػػػز عمػػػى كػػػوف  االنتقػػػائي
- 311، 1331/ 3999 )آرنولػػد الزاروس، المػدربيجية، وتكتيكيػة، ونموذجيػة مػف جانػب اسػترات
31.). 

لتحسػػػيف ميػػػارات  انتقػػػائيومػػػف ىنػػػا كانػػػت فكػػػرة البحػػػث الحػػػالي فػػػي محاولػػػة لتقػػػديـ برنػػػامج 
 التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية لدى التالميذ ضعاؼ السمع.
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 مشكمة البحث
ي مف خػالؿ مالحظػات البػاحثيف أثنػاء زياراتيمػا الميدانيػة لمدرسػة نبعت مشكمة البحث الحال

األمؿ لمصػـ وضػعاؼ السػمع بمدينػة كفػر الشػيح، مػف حيػث وجػود صػعوبات فػي التفكيػر البصػري 
والمغػػػة التعبيريػػػة لػػػدى التالميػػػذ ضػػػعاؼ السػػػمع. وفػػػي ضػػػوء ذلػػػؾ تحػػػدث الصػػػعوبات فػػػي التفكيػػػر 

ر فػال يراىػا أو يميزىػا بشػفافية بصػرية واضػحة، فيجػد البصري عند التمميذ حيف تخػتمط عميػو األمػو 
عػػداد التصػػاميـ وخاصػػة فػي الحػػروؼ المتشػػابية واألشػػكاؿ  صػعوبة فػػي القػػراءة، والكتابػػة، والرسػـ وا 
المتماثمة، كما يجد صعوبة في التركيػز عمػى الػدقائؽ والتفصػيالت، وبالتػالي فيػو ينظػر إلػى الجػزء 

 (. 11 ،1334العدؿ، عادؿ العاـ مف الشكؿ )
يعػاني التالميػػذ ضػعاؼ السػػمع مػف قصػػور واضػح فػػى التفكيػر البصػػري ويػنعكس ذلػػؾ حيػث 

 Gremp etعمػى انخفػاض المغػة التعبيريػة لػدييـ، وىػذا مػا أشػارت إليػو بعػض الدراسػات كدراسػة 
al. (2019)  التػػػي أسػػػفرت نتائجيػػػا عػػػف قصػػػور أداء الصػػػـ وضػػػعاؼ السػػػمع عمػػػى الميػػػارات

ؤ بالقدرات المغوية مف خالؿ األداء عمػى الميػارات البصػرية التسمسػمية، و البصرية، وقد أمكف التنب
التػي أسػفرت نتائجيػا عػف إمكانيػة التنبػؤ بالقػدرة القرائيػة لػدى ذوي  Zha & Wu (2021)دراسػة 

االعاقػػػػة السػػػػمعية مػػػػف خػػػػالؿ ميػػػػارات معالجػػػػة الرسػػػػوـ البصػػػػرية، والمعالجػػػػة البصػػػػرية اليجائيػػػػة. 
 مفردات ت ثير ميارات معالجة الرسـو البصرية في القدرة القرائية.وتوسطت ميارات تجزئة ال

حػػػوؿ عالقػػػة التفكيػػػر البصػػػري  السػػػيكولوجيعمػػػى مػػػا سػػػبؽ وعمػػػى مػػػا ورد فػػػي األدب  وبنػػػاءً 
بالمغػػة التعبيريػػة، فػػ ف مشػػكمة البحػػث تػػدور حػػػوؿ فحػػص تمػػؾ العالقػػة مػػف خػػالؿ تطػػوير ميػػػارات 

فػ ذا تحسػنت  ؛تحسػيف المغػة التعبيريػة وقياس فاعميتو في انتقائيالتفكير البصري باستخداـ برنامج 
، ف ف ذلؾ يعني أف تطور التفكيػر البصػري كػاف لػو أثػر االنتقائيتنفيذ البرنامج  المغة التعبيرية بعد

 في ذلؾ، ومف ىنا يمكف بمورة مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ الرئيس التالى:  كبير
يف ميػارات التفكيػر البصػري وأثػره فػي المغػة التعبيريػة لػدى لتحسػ االنتقائيالية البرنامج ما فعَّ 

 التالميذ ضعاؼ السمع؟
 ويتفرع منو األسئمة التالية:

رتػػػب درجػػػات المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي ميػػػارات  يمػػػا الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػط (3
 التفكير البصري بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي؟
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 ميػػارات التفكيػػر البصػػري فػػية التجريبيػػة رتػػب درجػػات المجموعػػ يمػػا الفػػروؽ بػػيف متوسػػط (1

 ؟القياسيف القبمي والبعدي في

 البصػػري التفكيػػر ميػػارات فػػي التجريبيػػة المجموعػػة درجػػات رتػػب يمتوسػػط بػػيف الفػػروؽ مػػا (1
 القياسيف البعدي والتتبعي؟ في

رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في المغة التعبيريػة  يما الفروؽ بيف متوسط (4
 يؽ البرنامج التدريبي؟بعد تطب

 القياسػيف في التعبيرية المغة في التجريبية المجموعة درجات رتب يمتوسط بيف الفروؽ ما (1
 ؟والبعدي القبمي

 القياسػيف في التعبيرية المغة في التجريبية المجموعة درجات رتب يمتوسط بيف الفروؽ ما (0
 البعدي والتتبعي؟

 أىداف البحث
 ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمى:

لتحسػػيف ميػػارات التفكيػػر البصػػري والمغػػة التعبيريػػة  االنتقػػائيليػػة البرنػػامج االكشػػؼ عػػف فعَّ  -3
 لدى التالميذ ضعاؼ السمع.

لتحسػيف ميػارات التفكيػر البصػري والمغػة  االنتقػائيالية البرنػامج التعرؼ عمى استمرارية فعَّ  -1
بيػػدؼ الوصػػوؿ التعبيريػػة لػػدى التالميػػذ ضػػعاؼ السػػمع مػػف خػػالؿ القيػػاس التتبعػػي، وذلػػؾ 

إلػػػى توصػػػيات عمميػػػة وعمميػػػة تقػػػدـ إلػػػى الجيػػػات المسػػػئولة لتسػػػاعدىـ عمػػػى فيػػػـ طبيعػػػة 
التالميذ ضعاؼ السمع وحاجاتيـ الخاصة، وكما تساعد بػذلؾ القػائميف عمػى تربيػة وتعمػيـ 

 ىؤالء التالميذ عمى التخطيط ووضع الخدمات الالزمة المحققة لحاجاتيـ.

 

 



 ( 3442-3441،   2222،إبريل  1، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياجات اخلاصة

 

 

1443 

 

 أىمية البحث
 نظرية:األىمية ال -أ 
  يستمد البحث الحالي أىميتو مف خالؿ الموضوع الذي يتناولو، إذ أف المتغيرات التي يتعرض ليػا

ػػالبحػػث تمثػػؿ جانًبػػػ ا فػػػي حيػػاة التالميػػػذ ضػػعاؼ السػػػمع، فالتػػدريب يحسػػػف ميػػارات التفكيػػػر ا ميمًّ
 البصري والمغة التعبيرية لدييـ. 

 فػي حػدود  –عربيػة واألجنبيػة التػي تناولػت كما تػ تي أىميػة البحػث الحػالي مػف نػدرة الدراسػات ال
لتحسػػيف ميػػارات التفكيػػر البصػػري والمغػػة  انتقػػائياليػػة برنػػامج اسػػتخداـ فعَّ  –إطػػالع البػػاحثيف  

 التعبيرية لدى التالميذ ضعاؼ السمع.

 األىمية التطبيقية: -ب 
  ؼ السػمع ، مخصػص لمتالميػذ ضػعاانتقائيتكمف أىمية البحث الحالي في محاولتو إعداد برنامج

 ا لخصائص وسمات ىذه الفئة وبما يتناسب مع احتياجاتيا.وفقً 

  كما ت تي أىمية ىذه البحث مف خالؿ محاولة الباحثيف إعداد أدوات البحػث المتمثمػة فػي )مقيػاس
مكانػػػات التالميػػػذ  ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري ومقيػػػاس المغػػػة التعبيريػػػة( التػػػي تػػػتالءـ مػػػع قػػػدرات وا 

 ضعاؼ السمع.

 لبحثمصطمحات ا
 :Hearing Impairedضعف السمع 

( ب نػو American Psychological Association, 2015) األمريكيػةتعرفػو الجمعيػة 
 يػػػػاب أو فقػػػػداف حاسػػػػة السػػػػمع بشػػػػكؿ جزئػػػػي أو كمػػػػي، وىػػػػذا قػػػػد يكػػػػوف وراثيػػػػا أو مكتسػػػػبا نتيجػػػػة 

يا مرحمػة الحمػؿ االصابات أو األمراض التي قد يتعرض ليا الفرد في مختمؼ مراحؿ الحياة بما في
أثناء وجود الجنيف برحـ األـ، وأبرز أنماط االعاقة السػمعية الصػمـ التوصػيمي الػذي يحػدث نتيجػة 
اضػػػطراب أو تشػػػػوش الموجػػػات الصػػػػوتية قبػػػػؿ وصػػػوليا لألطػػػػراؼ العصػػػبية بػػػػاألذف الداخميػػػػة، أو 

ؿ أو الصػػمـ الحسعصػػبي الػػذي يسػػببو فشػػؿ المراكػػز الدما يػػة المسػػئولة عػػف حاسػػة السػػمع فػػي نقػػ
تفسػػػير الموجػػػات الصػػػوتية الصػػػادرة مػػػف األذف الداخميػػػة عمػػػى نحػػػو مالئػػػـ، وقػػػد يعػػػاني الفػػػرد كػػػال 

 الحالتيف المذكورتيف سمفػػػًا فيما يعرؼ بالصمـ المختمط. 
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وىو ضػعؼ جزئػي فػي حاسػة السػمع، نتيجػة إصػابة جزئيػة فػي األذف الخارجيػة أو الوسػطي 
ضػعيؼ السػمع فػي  التمميػذلسػمع فػي المػح، ممػا يجعػؿ أو الداخمية أو العصب السمعي أو مراكز ا

حاجػػة إلػػى التػػدريب عمػػى نمػػو االنتبػػاه، التػػدريب عمػػى التفاعػػؿ االجتمػػاعي، والتػػدريب عمػػى تنميػػة 
 ( ديسيبؿ. 33 – 11الميارات المغوية باستخداـ المعينات السمعية، ويتراوح فقد السمع لديو مف )

 :Visual Thinkingالتفكير البصري 
موعػػة العمميػػات التػػي يجرييػػا الفػػرد مػػف اسػػتقباؿ وتجييػػز وترميػػز وتنظػػيـ المعمومػػات مجىػػو 

التكامػػػػؿ البصػػػػري الحركػػػػي(.  -اال ػػػػالؽ البصػػػػري  - البصػػػػرية وىػػػػي تتضػػػػمف )االدراؾ البصػػػػري
عمييػا التالميػذ ضػعاؼ السػمع عمػى مقيػاس التفكيػر البصػري  ؿوتعرؼ إجرائيا بالدرجة التػي يحصػ

 المعد في البحث الحالي.
 :Expression languageالمغة التعبيرية 
ب نيػا التعبيػر عػف المعػاني والمفػردات والكممػات التػي  Singer et al. (2020) عرفيػا

 ؿوتعػػرؼ إجرائيػػا بالدرجػػة التػػي يحصػػػ .فيميػػا، حيػػث تعتبػػر ترجمػػة لمغػػة المسػػموعة بشػػػكؿ لفظػػي
 لبحث الحالي.عمييا التالميذ ضعاؼ السمع عمى مقياس المغة التعبيرية المعد في ا

 :Electicismاالنتقائية 
بنػػػاء نظػػػري مػػػنظـ، فيػػػي االختيػػػار والػػػدمج لممالمػػػح المتللفػػػة مػػػف المصػػػادر المختمفػػػة، ىػػػي 

وأحياًنا مف النظريات واألنظمة  يػر المتللفػة، وىػي الجيػد المبػذوؿ مػف أجػؿ العثػور عمػى عناصػر 
عى لتحقيػػؽ أقصػػى درجػػة مػػف صػػادقة فػػي جميػػع التعػػاليـ والنظريػػات ودمجيػػا فػػي كػػؿ متنػػا ـ، وتسػػ

نيا تحاوؿ إقامة تركيب لمعناصر الصادقة أو التي تـ تطبيقيا عمميًّا مػف و  ،التناسؽ وأكثر شمولية ا 
ىػػػػػػذه النظريػػػػػػات، فيػػػػػػي موقػػػػػػؼ تنظيػػػػػػري مفتػػػػػػوح الطػػػػػػرؼ مػػػػػػرف و يػػػػػػر نيػػػػػػائي )باترسػػػػػػوف. س، 

39.3/3993 ،490.) 
 Electicism Program االنتقائيالبرنامج 

التالميػػػذ اليادفػػػة إلػػػى إكسػػػاب  االنتقائيػػػة سػػػاليب واألنشػػػطة والتػػػدريباتىػػو مجموعػػػة مػػػف األ
 .االنتقائيضعاؼ السمع ميارات التفكير البصري والمغة التعبيرية المحددة في محتوى البرنامج 

 محددات البحث
( تمميػػًذا مػػف التالميػػذ ضػػعاؼ السػػمع 13تتحػػدد نتػػائج البحػػث الحػػالي بالعينػػة، وتتكػػوف مػػف )

ـ، 1313لمصـ وضعاؼ السمع بمدينة كفر الشيح، في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  بمدرسة األمؿ
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كمػػػا أف النتػػػائج محػػػددة بكػػػؿ مػػػف: األدوات المسػػػتخدمة، والمفػػػاىيـ النظريػػػة واألىػػػداؼ، والفػػػروض 
 الخاصة بيا، واألساليب االحصائية المستخدمة في معالجة بيانات البحث.

 أدبيات البحث
 :Visual Thinkingأوال: التفكير البصري 

يعرؼ التفكير البصري ب نو قدرة الفرد عمػى اسػتخداـ وتفسػير المعمومػات البصػرية فػي البيئػة 
 (.Whishaw & Kolb, 2015المحيطة بو )

ويسػػػاعد التفكيػػػر البصػػػرى عمػػػى تنميػػػو الػػػتعمـ المسػػػتقؿ ويعمػػػؿ عمػػػى انخػػػراط التالميػػػذ فػػػي العمميػػػة 
مػػؿ التعػػػاوني، وبالتػػالي يقػػدـ اداة قويػػة لمػػػتعمـ فػػي شػػكؿ مبسػػػط التعميميػػة الخاصػػة بيػـػ والمسػػػاىمة فػػي الع

(Logotron Education Software Site, 2007.) 
ويعرؼ الباحثاف التفكير البصري ب نو أحػد أنمػاط التفكيػر، وفيػو يػتـ اسػتخداـ الفػرد المثيػرات 

 البصرية لكي يستخمص منيا المعمومات والعالقات التي تساعد في حؿ المشكالت.
 ىميو التفكير البصري لمتالميذ ضعاف السمعأ

يسػػاعد التفكيػػر البصػػري عمػػى التواصػػؿ الفعػػاؿ، ويعطػػي القػػدرة لمطالػػب عمػػى رؤيػػة األشػػكاؿ 
بصػػػريًا، وعمػػػؿ مقارنػػػات بصػػػرية بػػػيف خػػػواص تمػػػؾ األشػػػكاؿ فتنمػػػو الميػػػارة عمػػػى تفسػػػير االشػػػكاؿ 

ي المواقػؼ التعميميػة المختمفػة، البصرية وفيميا، ويحسف مف نوعية التعمـ ويسػاعد عمػى التفاعػؿ فػ
دراسػة ، ىػذا وقػد بينػت كما يعطي طرؽ جديدة لتبػادؿ األفكػار، ويسػيؿ مػف إدارة الموقػؼ التعميمػي

Shalev et al. (2020) مستوى الميارات البصرية المحيطية لدى ذوي االعاقة السمعية،  أىمية
السمعية عمى مياـ التمييز البصري حيث تمت المقارنة بيف أداء مجموعة مف األفراد ذوي االعاقة 

 لموجوه باألداء عمى مياـ تتضمف مثيرات  ير بصرية كمياـ ضابطة
 أدوات التفكير البصري: 

يمكػػػػف تمثيػػػػؿ الشػػػػكؿ البصػػػػرى باسػػػػتخداـ الرمػػػػوز البصػػػػرية، الجػػػػداوؿ البصػػػػرية، الصػػػػور، 
 (.Rao & Gagie, 2009القصص االجتماعية )

تكػػوف ذات اعتراضػػات سػػيمة التمييػػز لجسػػـ أو فكػػرة  الرسػػومات المتعمقػػة بالصػػورحيػػث أف 
واستعماؿ ىذه االشياء كصور ظميو يكتب عمييا لمحة عف الجسـ بالتفصيؿ، باستخداـ قصاصات 

رمػػوز مجػػردة حممػػت فػػي خيػػاؿ مػػدرب كطريػػؽ تػػرى  العشػػوائيةمطبوعػػة أو بالحاسػػوب، والرسػػومات 
فكػػار بالصػػور المفظيػػة التػػي تمخػػص األ ةالعشػػوائيسػػمى التخطيطػػات فكػػار وت  منػػو العالقػػات بػػيف األ

 نسيابية وخرائط شبكة.إأشكاؿ ىندسية ومخططات  العشوائيةالرئيسة لفترة ما وتتضمف الرسومات 
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 Expressive languageثانيا: المغة التعبيرية 
 –ىي قدرة الفرد عمى اسػتقباؿ ومعالجػة الرمػوز المغويػة ب شػكاليا المختمفػة )أصػوات كالميػة 

إيمػػػػاءات( الصػػػػادرة مػػػػف األشػػػػخاص ا خػػػػريف وتسػػػػمي لغػػػػة اسػػػػتقبالية،  –بػػػػة ومقػػػػروءة رمػػػػوز مكتو 
واالسػتجابة ب رسػاليا فػي سػياؽ لغػػوي يفيمػو ا خػروف فػي شػكؿ كػػالـ منطػوؽ لػو سػياؽ ومعنػػي أو 

 (Mcaleer, 2001, 9).كالـ مكتوب ومقروء أو إيماءات )لغة الجسـ( وتسمي المغة التعبيرية 
ا لضػػعؼ الكػػالـ مػػف السػػامعيف، فضػػعؼ أكثػػر الفئػػات تعرًضػػ مػػف ضػػعاؼ السػػمع حيػػث أف

السمع يؤدي إلػي انخفػاض مسػتوي الصػوت، وبالتػالي يسػمع الفػرد الكممػة بشػكؿ خػاطع وال يػتمكف 
(. 4.، 1333مف إدراكيا إدراكا صػحيحا فينتجيػا بطريقػة خاطئػة )إيمػاف كاشػؼ، وعطيػة محمػد، 

وقة عمى نحو ذي مغزى يجب أف يمتمؾ أذف قوية فمكي يتمكف الفرد مف فيـ واستعماؿ المغة المنط
تسػػتطيع تمييػػز أصػػوات الكممػػات بشػػكؿ جيػػد، كػػذلؾ تػػوافر القػػدرة سػػماع أنمػػاط التػػرنيـ، والميجػػات، 
ويؤدي ضعؼ السمع إلػي ضػعؼ االنتبػاه السػمعي ومػا يترتػب عميػو مػف ضػعؼ فػي التفكيػر الػذي 

 .(Wilson, 2007, 47)بيرية يؤثر بدوره عمي الفيـ المغوي وبالتالي ضعؼ المغة التع
ولمتفكير البصري دور كبير في نمو المغة لػدى ضػعاؼ السػمع، وعنػد تعػرض الفػرد لضػعؼ 
التركيز البصري فاف ذلؾ يؤثر عمى مستوي المغة حيث ال يستطيع الفػرد التركيػز فػي وجػو المػتكمـ 

 . (Ruth, 1998, 38)لرؤية أعضاء النطؽ أثناء الكالـ 
ر كبيػػر فػػي قػػوة وضػػعؼ التركيػػز البصػػري لػػدى أبنػػائيـ ضػػعاؼ السػػمع كػػذلؾ فػػ ف لألسػػرة دو 

مف خػالؿ االيمػاءات واالبتسػامات والتعبيػرات الوجييػة المختمفػة التػي تصػدرىا األـ البنيػا منػذ فتػرة 
الرضاعة حيث يؤدي إىماؿ األـ في تنمية التواصؿ البصري لضعيؼ السػمع إلػي ضػعؼ التركيػز 

 . (Publishers, 2008, 81)مغة لديوالبصري وبالتالي ضعؼ مستوى ال
صػابات الػدماغ،  وىناؾ عدة أسباب مختمفة لضعؼ المغة، فمنيا العضوية كضعؼ السمع وا 
وأسػػباب بيئيػػة كالمشػػاكؿ االجتماعيػػة والنفسػػية، ومشػػاكؿ بيئيػػة عضػػوية كضػػعؼ التركيػػز السػػمعي 

البصػري والػذي  والبصري وضعؼ التفكير البصػري، ولعػؿ أبػرز تمػؾ المشػاكؿ ىػو ضػعؼ التفكيػر
يركز عميو البحث الحالي، حيث أف ضعؼ التفكير البصري يؤدي إلي ضعؼ معالجة المعمومػات 

 وبالتالي ضعؼ الذاكرة المغوية وما تتضمنو مف مفاىيـ، معاني، جمؿ، وقواعد صرفية ونحوية.
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 Hearing Impaired ثالثا: ضعاف السمع 
( أف ضػعاؼ السػمع ىػـ مػف 431- 433 ،1333ذكر رشػاد موسػى، ومديحػة الدسػوقي ) 

لدييـ سمع ضعيؼ إلى درجة أنيـ يحتاجوف في تعميميـ إلػى ترتيبػات خاصػة أو تسػييالت ليسػت 
الصػػـ، كمػػا أف لػػدييـ رصػػيد مػػف المغػػة  لمتالميػػذضػػرورية فػػي كػػؿ المواقػػؼ التعميميػػة التػػى تسػػتخدـ 

 والكالـ الطبيعى؛ وىناؾ عدة مصطمحات لضعاؼ السمع ىى كالتالي:
ىػػـ مػػف يعجػػزوف عػػف سػػماع أجػػزاء الكػػالـ المنطػػوؽ بوضػػوح، ولكػػف يمكػػف تػػدريبيـ عمػػى تنميػػة ػػػ 3

 البقايا السمعية الموجودة لدييـ سواء باستخداـ وسائؿ مساعدة أو بدونيا.
( ديسػػػيبؿ وىػػػو مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو ضػػػعؼ سػػػمعى 03-43ػػػػ ىػػػـ مػػػف تقػػػع عتبػػػة سػػػمعيـ مػػػا بػػػيف )1

 متوسط.
اسة السػمع، وبالتػالى مػا لػدييـ مػف بقايػا سػمعية ال تسػمح ليػـ ػ ىـ مف يعانوف عجزا جزئيا في ح1

 باالستجابة الطبيعية لأل راض التعميمية واالجتماعية.
ويرى الباحثاف أف ضعيؼ السمع ىو مف يعاني عجػًزا جزئيػا فػي حاسػة السػمع، وبالتػالي مػا 

االجتماعيػػػة، إال لديػػػو مػػػف بقايػػػا سػػػمعية ال تسػػػمح لػػػو باالسػػػتجابة الطبيعيػػػة لأل ػػػراض التعميميػػػة و 
باستخداـ وسائؿ مساعده باختالؼ أنواعيا، وبالتالي فضػعيؼ السػمع فػي حاجػة ماسػة إلػى تػدريب 
سمعي أو ما يطمؽ عميو )الت ىيؿ السمعي( وىى طريقة اليدؼ منيا مساعدة ضعيؼ السػمع عمػى 

فػػػي جمسػػػات،  االسػػػتفادة مػػػف القػػػدرات السػػػمعية المتبقيػػػة لديػػػو بػػػالطرؽ المختمفػػػة، وىػػػذا التػػػدريب يػػػتـ
وضمف نشاطات ىادفة تسعى إلى تنمية قدرة ضػعيؼ السػمع عمػى االصػغاء، فضػعاؼ السػمع ىػـ 
الذيف فقدوا جزء مف قػدرتيـ السػمعية التػى تحػوؿ دوف اكتسػاب المغػة والكػالـ بوضػوح مػف ا خػريف 

 ويتـ تشخيصيـ عمى أنيـ يعانوف مف ضعؼ سمعي بناء عمى أدوات التشخيص المتوفرة.
 Selective Direction اإلتجاه االنتقائي رابًعا: 

واالتجاه االنتقائي كنظرية ثػورف  ،يضـ العديد مف النظريات التي تشكؿ في مجمميا المدرسة
حيػث  الػوظيفي،ونظريػة ىػارت فػي العػالج االنتقػائي  ،ونظرية الزاروس متعددة األبعػاد االختيارية،

مجموعػػة مػػف المبػػادئ الرئيسػػية التػػي تػػربط  تشػترؾ ىػػذه النظريػػات و يرىػػا مػػف النمػػاذج األخػػرى فػػي
 ال السػموكي العػالج أف حيػث ارتػ ى؛ الزاروس ىػو االنتقائيػة مصػطمح أطمػؽ مػف أوؿ بينيػا، فػ ف

 نسػؽ أي مػف مشػتقة أيػة فنيػة ينتقػي أف عميػو بػؿ ،فحسػب الػتعمـ نظريػة عمػى يقتصػر أف ينبغػي
 .(39، 1331، إبراىيـ دمحم(العالجي  الموقؼ لخدمة عالجي



 خميفوأ.د/ وليد السيد 
 د/ أسامة عادل النبراوي

برنامج انتقائي لتحسين ميارات التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية 
 لدى التالميذ ضعاف السمع

 

 2443 

يفترض مف الناحية النظرية أف ما يتـ اختيػاره أو انتقػاؤه ىػو أحسػف وأفضػؿ مػا  االتجاهذا وى
ليػػذه الحالػػة فػػي ىػػذا االضػػطراب مػػف وجيػػة  االضػػطرابفػػي النظريػػة مناسػػبة ليػػذه الحالػػة فػػي ىػػذا 

وذلػؾ بسػبب تعػدد  ،الحػالي عمػى ىػذا االتجػاه االنتقػائي البحثوليذا استند ، نظر المعالج االنتقائي
مولية المكونػػات والفنيػػات التػػي يختارىػػا مػػف مختمػػؼ النظريػػات المعروفػػة بمػػا يتفػػؽ مػػع طبيعػػة وشػػ

 واالضطرابات. وتعدد المشكالت
 دراسات سابقة

 أوال: دراسات تناولت التفكير البصري لدى ضعاف السمع
إلػى الكشػؼ عػف مسػتوى التعقػب البصػري خػالؿ  Worster et al. (2018)ىػدفت دراسػة 

 التالميػذ( مػف 11ذوي االعاقة السمعية. وت لفت عينػة الدراسػة مػف ) التالميذمي لدى االدراؾ الكال
( أعػػواـ. .( إلػػى )1( مػػف السػػامعيف، والػػذيف تراروحػػت أعمػػارىـ مػػف )19ذوي االعاقػػة السػػمعية و)

وتـ جمع البيانات باستخداـ إحدى مياـ قراءة الشفاه. وأسفرت النتائج عف أف الوقت المنقضي فػي 
البصري لحركات الفـ أثناء الكالـ قد ارتبط عمى نحو موجب داؿ إحصائيػػػػػًا بالدقػة القرائيػة  التعقب

الكالميػػة. وقػػد أظيػػر ذوو االعاقػػة السػػمعية ميػػواًل نحػػو مشػػاىدة حركػػات الفػػـ أثنػػاء كػػالـ المتحػػدث، 
 وىذا النمط التواصمي ارتبط عمى نحو موجب باألداء الوظيفي لقراءة الشفاه.

التعػرؼ عمػى تػ ثير المشػتتات البصػرية فػي  Chen et al. (2019)دراسػة  تاسػتيدفوقػد 
األداء عمػػى ميػػاـ االنتبػػاه االنتقػػائي السػػمعي لػػدى ذوي الصػػمـ قبػػؿ المغػػوي زارعػػي القوقعػػة مقارنػػة 

 31ذكور و  33( مف الصـ زارعوا القوقعة )11بغير ذوي االعاقات، وتكونت عينة الدراسة مف  )
( 30(، و)3.99( عامػػا بػػانحراؼ معيػػاري قػػدره )0.40لمتوسػػط العمػػري ليػػـ )إنػػاث(، والػػذيف بمػػ  ا

إنػػػاث(، والػػػذيف بمػػػ  المتوسػػػط العمػػػري ليػػػـ  33ذكػػػور و 0مػػػف أقػػػرانيـ مػػػف  يػػػر ذوي االعاقػػػات )
(. وتـ القياس باسػتخداـ ميػاـ التمييػز السػمعي وميػاـ 3.13( عاما بانحراؼ معياري قدره )0.39)

امف عرض مثيرات كمييما معا. وأسفرت نتائج الدراسة عف قصور أداء المعالجة البصرية، والتي تز 
الصـ زارعي القوقعة مقارنة بػ قرانيـ مػف  يػر ذوي االعاقػات فػي ميػاـ التمييػز السػمعي والمعالجػة 
البصرية، وكاف ىناؾ تداخؿ بيف معالجة المثيرات البصرية واالدراؾ السمعي لدى مجموعػة زارعػوا 

عػػػزوه إلػػى تػػػ ثير طػػػوؿ فتػػػرة المعالجػػػة البصػػرية فػػػي خفػػػض سػػػعة االنتبػػػاه  القوقعػػة، وىػػػو مػػػا أمكػػػف
 السمعي.

إلى الكشؼ عف دور المعالجة البصرية التتابعية/  Gremp et al. (2019)وىدفت دراسة 
التسمسمية في بعض المخرجات المغوية المفظية لدى الصـ وضعاؼ السمع، وتكونت عينة الدراسػة 
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( إلػػػى 1.1لصػػػـ وضػػػعاؼ السػػػمع الػػػذيف تراوحػػػت أعمػػػارىـ مػػػف )مػػػف مجمػػػوعتيف: إحػػػداىما مػػػف ا
( عاما. وتػـ 9.3( إلى )0.1( عاما، واألخرى مف السامعيف الذيف تراروحت أعمارىـ مف )33.4)

جمػػػع البيانػػػات باسػػػتخداـ ميػػػاـ المعالجػػػة البصػػػرية التتابعيػػػة والػػػذاكرة البصػػػرية والتػػػي تنطػػػوي عمػػػى 
درجة في الصعوبة، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود قصػور تدريبات تسمية المثيرات البصرية المت

أداء الصـ وضعاؼ السمع عمى مياـ المعالجة البصرية التسمسمية، وأمكف التنبػؤ بالقػدرات المغويػة 
 االستقبالية مف خالؿ األداء عمى مياـ المعالجة البصرية التسمسمية. 

برنػامج تػدريبي لتحسػيف إدراؾ  تقيػيـ فاعميػة Falk et al. (2020)دراسػة  اسػتيدفتبينمػا 
( 13وتمييػػز المفػػردات البصػػرية لػػدى التالميػػذ ذوي االعاقػػة السػػمعية، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

تمميذا مف تالميذ الفرؽ الدراسية مف األولى إلى السابعة ب حدى مػدارس الريػؼ. وشػارؾ ىػؤالء فػي 
 Cumulative Bedrockتبػػػار ( أشػػػير، وتػػػـ القيػػػاس باسػػػتخداـ اخ.التػػػدخؿ التػػػدريبي لفتػػػرة )

 ,.Mather et alالتراكمػػي لممفػػردات البصػػرية، واختبػػار الطالقػػة القرائيػػة الصػػامتة لممفػػردات )
(. وتػـ تطبيػػؽ البرنػػامج باسػػتخداـ مقػػاطع الفيػديو وبطاقػػات الصػػور، وأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة 2014

يسػػتطيع التالميػػذ إدراكيػػا  عػػف فعاليػػة البرنػػامج التػػدريبي فػػي تحسػػيف عػػدد المفػػردات البصػػرية التػػي
 وتمييزىا بعد انتياء البرنامج.

إلػى التعػرؼ عمػى مسػتوى الميػارات البصػرية  Shalev et al. (2020)وقػد ىػدفت دراسػة 
المحيطيػػػة لػػػدى ذوي االعاقػػػة السػػػمعية، حيػػػث تمػػػت المقارنػػػة بػػػيف أداء مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد ذوي 

ه باألداء عمى مياـ تتضمف مثيرات  ير بصرية االعاقة السمعية عمى مياـ التمييز البصري لموجو 
كمياـ ضابطة، وبينت النتائج أف حرماف األفراد ذوي االعاقة السمعية مػف القػدرات السػمعية يمكػف 

 أف يعمؿ عمى تنمية الحساسية البصرية لممثيرات البصرية المحيطة باعتباره ميكانـز تعويضي.
عمػػى ميػػارات المعالجػػة البصػػرية التعػػرؼ  Zha & Wu (2021)دراسػػة  اسػػتيدفتوقػػد 

كمنئبػػػات بالقػػػدرة القرائيػػػة لػػػدى التالميػػػذ ذوي االعاقػػػة السػػػمعية بالمرحمػػػة االبتدائيػػػة. وتكونػػػت عينػػػة 
( تمميػػػًذا مػػػف ذوي االعاقػػػة السػػػمعية بالمرحمػػػة االبتدائيػػػة بالصػػػيف، والػػػذيف بمػػػ  .33الدراسػػػة مػػػف )

الدراسػػية مػػف الرابعػػة إلػػى السادسػػة،  ( عامػػا، وىػػـ مػػف طػػالب الفػػرؽ34.03المتوسػط العمػػري ليػػـ )
وتـ جمع البيانات باستخداـ مياـ معالجة الرسـو البصرية، والمعالجػة البصػرية اليجائيػة، والتجزئػة 
المفرداتية، والفيـ القرائي والطالقة القرائية، وأسفرت النتائج عػف إمكانيػة التنبػؤ بالقػدرة القرائيػة لػدى 

ات معالجػػػػة الرسػػػػوـ البصػػػػرية، والمعالجػػػػة البصػػػػرية اليجائيػػػػة، المعػػػػاقيف سمعيػػػػػػػًا مػػػػف خػػػػالؿ ميػػػػار 
 وتوسطت ميارات تجزئة المفردات ت ثير ميارات معالجة الرسـو البصرية في القدرة القرائية. 
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 ثانًيا: دراسات تناولت المغة التعبيرية لدى ضعاف السمع
حاسػوبي قػائـ إلى التعرؼ عمى فعالية برنػامج  Pimperton et al. (2019)ىدفت دراسة 

عمػػى التػػدريب عمػػى قػػراءة الشػػفاه، مػػف أجػػؿ تحديػػد إمكانيػػة نجػػاح التػػدريب الحاسػػوبي لقػػراءة الشػػفاه 
لػػػدى ذوي االعاقػػػة السػػػمعية وتحديػػػد أثػػػر ذلػػػؾ فػػػي الميػػػارات الفونولوجيػػػة والقرائيػػػة، وتكونػػػت عينػػػة 

( سػنوات، وتػـ 3 - 1( مف التالميذ ذوي االعاقة السمعية تراوحػت أعمػارىـ مػف )00الدراسة مف )
تقسػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف األولػى تجريبيػػة واألخػػرى ضػابطة، وانخػػرط أفػػراد المجموعػة التدريبيػػة فػػي 
البرنامج التدريبي الحاسوبي القائـ عمى التدريب عمى قراءة الشفاه بواقع أربع جمسات أسبوعية لمدة 

داـ بطاريػػػة قيػػػاس ( دقػػػائؽ، وأجػػػري القيػػػاس باسػػػتخ33اثنػػػي عشػػػر أسػػػبوعا واسػػػتغرقت كػػػؿ جمسػػػة )
انطوت عمى اختبارات لغوية وقرائية، وأسفرت النتائج وجود ت ثير إيجػابي لمتػدريب الحاسػوبي عمػى 

 قراءة الشفاه في تحسيف قراءة الشفاه والوعي الفونولوجي. 
التعرؼ عمى فعاليػة النمذجػة الذاتيػة عبػر الفيػديو  McGeehan (2019)دراسة  واستيدفت

تػػدخمي لمقصػػة المصػػورة بيػػدؼ تحسػػيف الفيػػـ القرائػػي، والحصػػيمة المفرداتيػػة، كػػ داة لتقػػديـ برنػػامج 
وفعالية الذات لػدى الصػـ وضػعاؼ السػمع، وتػـ توزيػع المشػاركيف مػف الصػـ وضػعاؼ السػمع إلػى 

( القائمػة 33مجموعتيف: األولى تجريبية واألخرى ضابطة، وشارؾ أفراد المجموعة التجريبية )ف= 
ر الفيديو ك داة في تقديـ برنامج تدخمي لمقصة المصورة، حيث تظير تمػؾ عمى النمذجة الذاتية عب

الفيػػديوىات أحػػد الطػػالب الػػذيف يػػنجح فػػي اسػػتكماؿ الخػػرائط القصصػػية المصػػورة، وكانػػت جمسػػات 
 & Matherىػذا التػدخؿ تػػتـ بشػكؿ يػػومي، وتػـ جمػػع البيانػات باسػػتخداـ اختبػار الفيػػـ القرائػي )

Wendling, 2014دافعيػػة نحػػو القػػراءة لقيػػاس فعاليػػة الػػذات )(، ومقيػػاس الWigfield & 
Guthrie, 1997 وأسػػفرت النتػػائج أف البرنػػامج القػػائـ عمػى النمذجػػة الذاتيػػة عبػػر الفيػػديو كػػ داة ،)

لتقػػػديـ برنػػػامج تػػػدخمي لمقصػػػة المصػػػورة كػػػاف لػػػو أثػػػر إيجػػػابي فػػػي تحسػػػيف الفيػػػـ القرائػػػي لػػػبعض 
 ليذا التدخؿ أثر إيجابي داؿ في تحسيف فعالية الذات. المشاركيف بالمجموعة التجريبية. كما كاف

إلػى التحقػؽ مػف فعاليػة  Plaewfueang & Suksakulchai (2020)بينما ىدفت دراسة 
برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى الوسػػػائط المتعػػػددة التفاعميػػػة فػػػي تحسػػػيف الميػػػارات القرائيػػػة لػػػدى ذوي االعاقػػػة 

( 33سػمع الػذيف تراوحػت أعمػارىـ مػف )( مػف ضػعاؼ ال30السمعية، وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )
( عامػػا، وىػػـ مػػف تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة بتايالنػػد، وتػػـ توزيػػع ىػػؤالء إلػػى مجمػػوعتيف: 34إلػػى )

( أسػبوعا، وتػـ جمػع البيانػات باسػتخداـ 13إحداىما تجريبية، واألخرى ضابطة، واستغرؽ التدخؿ )
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ألمػػػور، وأسػػػفرت النتػػػائج عػػػف تفػػػوؽ أفػػػراد المالحظػػػات الصػػػفية والمقػػػابالت مػػػع المعممػػػيف وأوليػػػاء ا
 المجموعة التجريبية في الميارات القرائية.

لكترونػػي اليػػة بيئػػات الػػتعمـ االتحديػػد فعَّ  Hashim & Tasir (2020)دراسػػة  واسػػتيدفت
المتضػػمنة لفيػػديوىات لغػػة االشػػارة فػػي تحسػػيف األداء األكػػاديمي وأنمػػاط الػػتعمـ لػػدى ذوي االعاقػػة 

البيانػػػػات باسػػػػتخداـ اختبػػػػارات األداء، واألنشػػػػطة التعميميػػػػة، وبيانػػػػات الػػػػتعمـ  السػػػػمعية، وتػػػػـ جمػػػػع
االلكترونػػي والمقػػابالت الشخصػػية، وأسػػفرت النتػػائج عػػف أف مسػػتوى سػػيولة اسػػتخداـ الطػػالب ذوي 
االعاقػػػػة السػػػػمعية لمػػػػتعمـ االلكترونػػػػي كػػػػاف متوسطػػػػػػػػًا، وكػػػػاف ىنػػػػاؾ تػػػػ ثير إيجػػػػابي مرتفػػػػع الداللػػػػة 

 مـ االلكتروني في األداء األكاديمي لذوي االعاقة السمعية لمصـ. االحصائية لمتع
التعرؼ عمى فعالية برنػامج لغػوي  Meinzen-Derr et al. (2021)وقد استيدفت دراسة 

باسػػتخداـ التكنولوجيػػا )القائمػػة عمػػى تػػوفير المعينػػات البصػػرية( فػػي بعػػض المخرجػػات المغويػػة لػػدى 
( مػػػف الصػػػـ وضػػعاؼ السػػػمع الػػػذيف 43الدراسػػػة مػػف )الصػػـ وضػػػعاؼ السػػمع، وقػػػد تكونػػػت عينػػة 

ا، وىػو مػف ذوي االعاقػة السػمعية التػي تتػراوح مػف المسػتوى ( عاًمػ31 - 1تراوحت أعمػارىـ مػف )
(، واألخػػػػرى 13البسػػػػيط إلػػػػى الحػػػػاد، وتػػػػـ توزيػػػػع ىػػػػؤالء إلػػػػى مجمػػػػوعتيف: إحػػػػداىما تجريبيػػػػة )ف= 

( أسبوعا، وتـ جمع البيانػات باسػتخداـ 14(، واستمر التدخؿ بكمتا المجموعتيف )13ضابطة )ف= 
اختبػػػػارات المغػػػػة المنطوقػػػػة، وأوضػػػػحت النتػػػػائج فعاليػػػػة البرنػػػػامج فػػػػي تحسػػػػيف المخرجػػػػات المغويػػػػة 
المسػػتيدفة، حيػػث كانػػت ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا لصػػالح أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػي طػػوؿ 

ألدوار خػػالؿ المحادثػػات، وتنػػوع العبػػارات المنطوقػػة المسػػتخدمة فػػي التعبيػػر عػػف الػػذات، وتبػػادؿ ا
 المفردات المغوية المنطوقة. 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
قمة الدراسات العربيػة  ذات الصمة بموضوع البحث؛ تبيف عرض الدراسات السابقة بعد أف تـ

التي اىتمت بدراسة التفكير البصري والمغة التعبيرية لدى التالميذ ضعاؼ السمع، وذلؾ فػى حػدود 
ع البػػاحثيف، كمػػا أف معظػػـ الدراسػػات التػػي اىتمػػت بدراسػػة التفكيػػر البصػػري والمغػػة التعبيريػػة اطػػال

لػػدى التالميػػذ ضػػعاؼ السػػمع دراسػػات أجنبيػػة، ومػػف خػػالؿ النظػػرة الكميػػة لنتػػائج الدراسػػات السػػابقة، 
وجػػػػد الباحثػػػػاف أف ضػػػػعاؼ السػػػػمع يعػػػػانوف مػػػػف قصػػػػور واضػػػػح فػػػػي التفكيػػػػر البصػػػػري ومػػػػف ىػػػػذه 

 Gremp، دراسػة Chen et al. (2019)، دراسػة Worster et al. (2018)سة الدراسات درا
et al. (2019) دراسػة ،Falk et al. (2020) دراسػة ،Shalev et al. (2020) دراسػة ،
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Zha & Wu (2021)  والتى أسفرت نتائجيا عف وجػود قصػور واضػح فػى التفكيػر البصػري لػدى
 التالميذ ضعاؼ السمع.

لى أف ضعاؼ السمع يعانوف مف انخفاض في المغة التعبيرية ومنيا وىناؾ دراسات أشارت إ
 Plaewfueangدراسة ، McGeehan (2019)دراسة ، Pimperton et al. (2019)دراسة 

& Suksakulchai (2020) ، دراسةHashim & Tasir (2020) ، دراسةMeinzen-Derr 
et al. (2021). 

حثاف أف البرامج التدريبية أسيمت فى تحسيف ومف خالؿ عرض الدراسات السابقة الحظ البا
التفكير البصري والمغة التعبيرية مع اخػتالؼ الفنيػات المتبعػة، وىػذا مػا جعػؿ الباحثػاف يقومػا ببنػاء 

لتحسػػيف ميػػارات التفكيػػر البصػػري وأثػػره فػػي المغػػة التعبيريػػة لػػدى التالميػػذ ضػػعاؼ  انتقػػائيبرنػػامج 
 السمع. 

 فروض البحث
مى األطر النظرية ونتائج الدراسات السابقة تػـ صػيا ة فػروض البحػث طالع عمف خالؿ اال
 عمى النحو التالي:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات المجموعتيف التجريبية  (1
والضابطة في ميارات التفكير البصري بعد تطبيؽ البرنامج في اتجاه المجموعة 

 التجريبية.

ية بيف متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في توجد فروؽ ذات داللة إحصائ (3
 .لصالح القياس البعدي والبعدي القبمي القياسيفمقياس ميارات التفكير البصري 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في  (2
 القياسيف البعدي والتتبعي. يميارات التفكير البصري ف

روؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات المجموعتيف التجريبية توجد ف (4
 والضابطة في المغة التعبيرية بعد تطبيؽ البرنامج في اتجاه المجموعة التجريبية.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في  (4
 .لصالح القياس البعديي والبعدي القياسيف القبم في مقياس المغة التعبيرية
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في  (3
 القياسيف البعدي والتتبعي. يالمغة التعبيرية ف

 إجراءات البحث
 أوال: منيج البحث والتصميم التجريبي:

 االنتقائيبرنامج المى التجريبي بيدؼ التعرؼ ع شبو يعتمد البحث الحالي عمى المنيج
لتحسيف ميارات التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية لدى التالميذ ضعاؼ السمع، إلى جانب 

الضابطة( لموقوؼ عمى أثر  –استخداـ التصميـ التجريبي ذي المجموعتيف المتكافئتيف )التجريبية 
، فضال عف استخداـ التصميـ ذي )القياس البعدي( عمى المتغيرات محؿ البحثاالنتقائي البرنامج 

بعد فترة المتابعة )القياس  االنتقائي المجموعة الواحدة لموقوؼ عمى استمرارية أثر البرنامج
 التتبعي(.

 ثانيا: عينة البحث:
( 13اشػػػتممت العينػػػة النيائيػػػة بعػػػد اسػػػتبعاد الحػػػاالت المتطرفػػػة فػػػى متغيػػػرات التكػػػافؤ عمػػػى )

المجمػػوعتيف )التجريبيػػػة والضػػابطة( مػػػف  تالميػػػذوتػػػـ اختيػػار  ،تمميػػًذا مػػػف التالميػػذ ضػػػعاؼ السػػمع
لمحصػوؿ عمػى  مدرسػة األمػؿ لمصػـ وضػعاؼ السػمع بمدينػة كفػر الشػيحفػي  التالميػذخالؿ ممفات 

قػػدره  يا، بمتوسػػط عمػػر ( عاًمػػ31 – 9مػػا بػػيف ) ىـتػػواريح المػػيالد الصػػحيحة، وقػػد تراوحػػت أعمػػار 
، يميـ إلػى مجمػػوعتيف متسػػاويتيف األولػػى تجريبيػػة(، وتػػـ تقسػػ9..3) ي(، وانحػراؼ معيػػار 33.03)

بػيف أفػراد المجمػوعتيف فػي كػؿ مػف  التكػافؤ، وقػد تػـ ( تمميػًذا31والثانيػة ضػابطة؛ قػواـ كػؿ منيمػا )
 –العمػػر الزمنػػي ومعامػػؿ الػػذكاء )وقػػد اسػػتخدـ حسػػاب معامػػؿ الػػذكاء عػػف طريػػؽ مقيػػاس سػػتانفورد 

(، في تحديد عينة البحث الحاليػة، 1333د أبو النيؿ، بينية لمذكاء "الصورة الخامسة" تقنيف: محمو 
(، التفكيػػر البصػػريف، والمغػػة التعبيريػػةبػػيف أفػػراد المجمػػوعتيف فػػى متغيػػري البحػػث ) التكػػافؤكمػػا تػػـ 

 ىذه المتغيرات: يالتجريبية والضابطة ف تيفالمجموع تكافؤ( يوضحا نتائج 1، 3والجدوؿ )
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لمفروق بين رتب درجات Mann-Whitney (U) ويتني  –( نتائج اختبار مان 1جدول )
 مجموعتي البحث ودالالتيا في العمر الزمني ومعامل الذكاء

 المتوسط ن المجموعة المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  zقيمة  uقيمة  الرتب

 الداللة
العمر 
 الزمني 

 559.55 19.31 5.33 15.51 15 التجريبية
159.5 5.155 

غير 
 595.55 10.51 5.25 15.01 15 الضابطة دال

 معامل
 الذكاء

 599.55 10.51 1.15 151.11 15 التجريبية
151.5 5.931 

غير 
 551.55 19.11 1.10 155.31 15 الضابطة دال

ا بػػػػيف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة ( أنػػػػو ال توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة احصػػػػائيًّ 3جػػػػدوؿ )اليتضػػػػح مػػػػف 
 يومعامػػػؿ الػػػذكاء، ممػػػا يعنػػػى تكػػػافؤ المجمػػػوعتيف فػػػي العمػػػر الزمنػػػ يعمػػػر الزمنػػػال يوالضػػػابطة فػػػ

 ومعامؿ الذكاء.
لمفروق بين متوسطي رتب Mann-Whitney (U) ويتني   –( نتائج اختبار مان 5جدول )

 التفكير البصري والمغة التعبيرية ميارات درجات مجموعتي البحث ودالالتيا في

رات
تغي

الم
 

 المتوسط ن المجموعة األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  zقيمة  uقيمة  الرتب

 الداللة

ري
بص

ر ال
فكي

 الت
رات

ميا
 

اإلدراك 
 البصري

 511.55 15.21 5.19 1.21 15 التجريبية
غير  5.555 151.5

 551.55 15.11 5.30 1.11 15 الضابطة دالة
اإلغالق 
 البصري

 555.55 19.01 5.50 5.55 15 التجريبية
غير  5.015 155.5

 595.55 10.11 5.93 5.11 15 الضابطة دالة
التكامل 
البصري 
 الحركي

 559.55 19.31 5.15 5.11 15 التجريبية
غير  5.115 159.5

 595.55 10.51 5.55 5.91 15 الضابطة دالة

 الدرجة الكمية
 551.55 19.11 1.15 2.95 15 التجريبية

غير  5.935 151.5
 599.55 10.51 1.15 2.51 15 الضابطة دالة

 المغة التعبيرية
 555.55 15.55 5.22 12.51 15 التجريبية

غير  5.119 155.5
 595.55 10.55 5.11 12.55 15 الضابطة دالة
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التفكير البصري  ي مياراتفروؽ دالة احصائيا ف أنو ال توجد( 1يتضح مف الجداوؿ )
التفكير البصري والمغة في  )التجريبية والضابطة( ، مما يعنى تكافؤ المجموعتيفالتعبيرية والمغة

 .التعبيرية
 ثالثا: أدوات البحث:

بينية الذكاء )الصورة الخامسة( )تعريب وتقنين: محمود أبو النيل,  –( مقياس ستانفورد 1)
5511.) 

ياس خمسة عوامؿ أساسية ىي، تيدؼ الصورة الخامسة لممقياس إلي ق اليدف من المقياس:
المكانية، والذاكرة العاممة،  –االستدالؿ السائؿ، المعرفة، االستدالؿ الكمي، المعالجة البصرية 

 ويتوزع كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ عمي مجاليف رئيسييف: المجاؿ المفظي والمجاؿ  ير المفظي. 
بينيو الصورة الخامسة مف عشػرة  –تتكوف الصورة الخامسة مف مقياس ستانفورد  وصف المقياس:

اختبارات فرعية، موزعو عمي مجاليف رئيسييف )لفظي و ير لفظي( بحيػث يحتػوي كػؿ مجػاؿ عمػي 
خمسة اختبارات فرعية، ويتكػوف كػؿ اختبػار فرعػي مػف مجموعػو مػف االختبػارات المصػغرة متفاوتػة 

 –بدورىا  –ات المصغرة الصعوبة )تبدأ مف األسيؿ إلي األصعب(، ويتكوف كؿ واحد مف االختبار 
( فقػػػرات أو ميػػػاـ ذات مسػػػتوي صػػعوبة متقػػػارب، وىػػػي الفقػػػرات أو 0( إلػػي )1مػػف مجموعػػػو مػػػف )

 المياـ والمشكالت التي يتـ اختبار المفحوص فييا بشكؿ مباشر. 
بينيػػػو )الصػػػورة الخامسػػػة( بشػػػكؿ فػػػردي لتقيػػػيـ الػػػذكاء والقػػػدرات  -ويطبػػػؽ مقيػػػاس سػػػتانفورد

 ( سنو فما فوؽ.1.:  1لألعمار مف سف ) المعرفية، وىو مالئـ
 الذكاء السيكومترية لمقياس الكفاءة

تـ حساب صدؽ المقياس بطريقتيف: التمييز العمري حيث تـ قياس قدرة  صدق المقياس:
االختبارات الفرعية المختمفة عمي التمييز بيف المجموعات العمرية المختمفة وكانت الفروؽ جميعيا 

(، والثانية ىي حساب معامؿ ارتباط نسب ذكاء المقياس بالدرجة الكمية 3.33دالة عند مستوي )
(، وىي معامالت صدؽ مقبولة بوجة عاـ وتشير 3.30و  3.34لمصورة الرابعة وتراوحت بيف )

 إلي ارتفاع مستوي صدؽ المقياس.
التجزئػػة تػػـ حسػػاب الثبػػات لالختبػػارات الفرعيػػة المختمفػػة بطريقتػػي إعػػادة التطبيػػؽ و ثبااات المقياااس: 

(، ..3.9و  11..3النصػػفية، وتراوحػػت معػػامالت الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة التطبيػػؽ بػػيف )
(، ومعادلػة ألفػا كرونبػػاخ 3.993و  3.914كمػا تػراوحف معػامالت بطريقػة التجزئػة النصػفية بػيف )

 (.3.993و  33..3والتي تراوحت بيف )



 خميفوأ.د/ وليد السيد 
 د/ أسامة عادل النبراوي

برنامج انتقائي لتحسين ميارات التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية 
 لدى التالميذ ضعاف السمع

 

 2433 

اء عػػػف طريػػػؽ إعػػػادة االختبػػػار أو وتشػػػير النتػػػائج إلػػػي أف المقيػػػاس يتسػػػـ بثبػػػات مرتفػػػع سػػػو 
ريتشاردسػػوف، فقػػد تراوحػػت معػػامالت الثبػػات عمػػي كػػؿ  –التجزئػة النصػػفية باسػػتخداـ معادلػػة كػػودر 

 (. .9إلي  1.اختبارات المقياس ونسب الذكاء والعوامؿ مف )
 ( مقياس ميارات التفكير البصري: إعداد: الباحثان5)

 ىدف المقياس:
 .ضعاؼ السمع التالميذد التفكير البصري لدى ييدؼ المقياس إلى قياس أبعا

 ممقياس:األساس النظري ل
النفسػية المصػممة لقيػاس ميػارات  مف خالؿ االطالع عمى بعػض األطػر النظريػة والمقػاييس

التػي تنػدرج تحػت ىػذا المفيػوـ، باالضػافة  التفكير البصري بيدؼ التعرؼ عمى المكونات المختمفػة
العبػػارات التػػي تناسػػب كػػؿ مكػػوف عمػػى حػػدة، وتصػػميـ المقيػػاس،  إلػػى االسػػتفادة منيػػا فػػي صػػيا ة

، ومػػف ىػػذه األبحػػاث التػػي صػػممت مقػػاييس ميػػارات ضػػعاؼ السػػمع التالميػػذليتناسػػب مػػع أعمػػار 
 ,.Worster et al., 2018))، Chen et al., 2019)) ،Gremp et al التفكيػر البصػري

2019))،Falk et al., 2020)) ،Shalev et al., 2020))،Zha & Wu, 2021)) ، وفػى
ضػعاؼ ضوء األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التفكير البصري عامة ولػدى 

خاصػػة تػػـ إعػػداد مقيػػاس ميػػارات التفكيػػر البصػػري الحػػالي، وىػػو يشػػتمؿ عمػػى ثالثػػة أبعػػاد السػػمع 
 فرعية كما يمي:

 :البعد األول: اإلدراك البصري
 ضمنية مجموعات إلي والصور األشياء تصنيؼ ىعمضعيؼ السمع  التمميذ قدرة ىو
 .متشابية

 :البعد الثاني: اإلغالق البصري
 .استكماؿ األجزاء الناقصة في أي شكؿ يراه ىضعيؼ السمع عمالتمميذ ىو قدرة 
 :التكامل البصري الحركيالبعد الثالث: 

مكانيا المناسب مع تسكيف األشكاؿ والصور في  ىضعيؼ السمع عم التمميذىو قدرة 
خمفيو محيطو بيا  ىاألشياء المحيطة بيا في الفراغ، والتمييز بيف األشكاؿ المختمفة التي تبرز عم

 .مف خالؿ خبرتو السابقة
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 ىدف المقياس:
 .ضعاؼ السمع التالميذييدؼ المقياس إلى قياس أبعاد التفكير البصري لدى 

 لبصري:التفكير اميارات الخصائص السيكومترية لمقياس 
 صدق المقياس:  -أ

 : صدق المحكمين -
تـ عرض المقياس عمى عشرة مف المحكميف والمتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية 
والتربية الخاصة، وتـ إجراء التعديالت المقترحة بحذؼ بعض المواقؼ التى قؿ االتفاؽ عمييا عف 

عادة صيا ة مواقؼ أخرى وفؽ ما ات3.) وبناء عمى ، فؽ عميو المحكموف%( بيف المحكميف وا 
%( في أي 3.الخطوة السابقة لـ يتـ حذؼ أي موقؼ مف المقياس ألف نسبة االتفاؽ لـ تقؿ عف )

 موقؼ.
 الصدق العاممي: -

تـ استخداـ صدؽ بناء المقياس باستخداـ طريقة المكونات األساسية مف إعداد ىوتمنج 
Hotelling( 333، وقد طبؽ المقياس عمى )حيث أسفر السمعيةذوي االعاقة  مف تمميًذا ،

( يوضح 1التحميؿ العاممي لممصفوفة االرتباطية عف عامؿ واحد مف الدرجة األولي، والجدوؿ )
 :ذلؾ

 (155ميارات التفكير البصري )ن = ل( العوامل المستخدمة من المصفوفة االرتباطية 1جدول )
 نسب الشيوع قيم التشبع بالعامل األبعاد م
 5.115 5.225 البصري اإلدراك 1
 5.025 5.252 اإلغالق البصري 5
 5.059 5.111 التكامل البصري الحركي 1

 5.509 الجذر الكامن
 02.255 نسبة التباين

( تشبع أبعاد مقياس ميارات التفكير البصري عمى عامؿ واحد، وبمغت 1يتضح مف جدوؿ )
عنى أف ىذه األبعاد الثالثة التى تكػوف ( مما ي5.509)، والجذر الكامف (02.255)نسبة التبايف 

وضػػع المقيػػاس لقياسػػو  ذيىػػذا العامػػؿ تعبػػر تعبيػػرا جيػػدا عػػف عامػػؿ واحػػد ىػػو التفكيػػر البصػػري الػػ
 بالفعؿ، مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة.
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  ثبات المقياس: -ب 
 : طريقة إعادة التطبيق - 

مف  ير عينة البحث، ثـ إعادة  ضعاؼ السمع تمميًذا مف( 333طبؽ المقياس عمى )
التطبيؽ بفاصؿ زمني قدره اسبوعيف وبم  معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف كما ىو موضح 

 (: 4بالجدوؿ )
 (155( نتائج ثبات مقياس ميارات التفكير البصري بطريقة إعادة التطبيق )ن = 9جدول )

 معامل االرتباط األبعاد م
 5.219 اإلدراك البصري 1
 5.135 اإلغالق البصري 5
 5.251 التكامل البصري الحركي 1

 5.250 الدرجة الكمية
األوؿ  يف( وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف التطبيقػػػ4يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ جػػػدوؿ )

ألبعػػاد مقيػػاس ميػػارات التفكيػػر البصػػري، والدرجػػة الكميػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات المقيػػاس،  يالثػػانو 
 اس ميارات التفكير البصري لقياس السمة التى وضع مف أجميا. ويؤكد ذلؾ صالحية مقي

 طريقة التجزئة النصفية:  -
عمػػى عينػػة  ضػػعاؼ السػػمع لمتالميػػذقػػاـ الباحثػػاف بتطبيػػؽ مقيػػاس ميػػارات التفكيػػر البصػػري 

تػػـ تصػػحيح المقيػػاس، ثػػـ و ، تمميػػًذا( 333) عمػػى التػػى اشػػتممتو  التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة السػػيكومترية
سػػميف، القسػػـ األوؿ اشػتمؿ عمػػى المفػػردات الفرديػػة، والثػانى عمػػى المفػػردات الزوجيػػة، تجزئتػو إلػػى ق
براوف، ومعامػؿ جتمػاف العامػة لمتجزئػة  –عمى حدة، وكانت قيمة م عامؿ سبيرماف  تمميذوذلؾ لكؿ 

النصػػفية مرتفعػػػة، حيػػث تػػػدؿ عمػػػى أفَّ المقيػػاس يتمتػػػع بدرجػػػة عاليػػة مػػػف الثبػػػات، وبيػػاف ذلػػػؾ فػػػى 
 :   (1الجدوؿ )
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بطريقة  ضعاف السمع لمتالميذُمعامالت ثبات مقياس ميارات التفكير البصري  (5جدول )
 التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان ا براون أبعاد المقياس  م
 5.155 5.251 اإلدراك البصري 1
 5.113 5.259 اإلغالق البصري 5
 5.151 5.131 التكامل البصري الحركي 1

 5.110 5.215 الدرجة الكمية
( أفَّ معػػامالت ثبػػات المقيػػاس الخاصػػة بكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده بطريقػػة 1يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

التجزئػة النصػفية سػبيرماف ػ بػراوف متقاربػػة مػع مثيمتيػا طريقػة جتمػاف، ممػا يػدؿ عمػى أف المقيػػاس 
 متفكير البصري.ليتمتع بدرجة عالية مف الثبات فى قياسو 

  االتساق الداخمي: – اج
 اق البنود مع الدرجة الكمية لمبعد التابعة ليا: طريقة اتس -

ب يجاد معامؿ ارتبػاط بيرسػوف  التحقؽ مف الكفاءة السيكومتريةوذلؾ مف خالؿ درجات عينة 
(Pearson) ( يوضح ذلؾ0بيف درجات كؿ بند والدرجة الكمية لمبعد التابع ليا والجدوؿ ): 

رجة الكمية لمبعد التابع ليا عمي مقياس ( معامالت االرتباط بين درجات كل بند والد0جدول )
 (155ميارات التفكير البصري )ن = 

 التكامل البصري الحركي اإلغالق البصري اإلدراك البصري
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 5.595** 11 5.052** 1 5.053** 1 5.591** 
5 5.935** 15 5.519** 5 5.519** 5 5.519** 
1 5.955** 11 5.552** 1 5.539** 1 5.515** 
9 5.591** 19 5.915** 9 5.951** 9 5.555** 
5 5.511* 15 5.150** 5 5.521** 5 5.959** 
0 5.135** 10 5.951** 0 5.132** 0 5.515** 
1 5.591** 11 5.559** 1 5.591** 1 5.523** 
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2 5.951** 12 5.909** 2 5.515** 2 5.959** 
3 5.511*   3 5.919** 3 5.135** 
15 5.593**   15 5.055** 15 5.913** 

 5.51** مستوى الداللة                  5.55* مستوى الداللة 
ضػػعاؼ  لمتالميػػذأف كػػؿ مفػػردات مقيػػاس ميػػارات التفكيػػر البصػػري  (0يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 - 3.133) مػػا بػػيفراوحػػت معػػامالت االرتبػػاط معػػامالت ارتباطيػػا دالػػة إحصػػائيا، حيػػث ت السػػمع
(، ممػػا يػػدؿ عمػػى تمتػػع 3.33، 3.31(، وكميػػا معػػامالت دالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوييف ).3.01

 .يالمقياس باالتساؽ الداخم
 طريقة اتساق األبعاد مع الدرجة الكمية لممقياس: –  

ة وارتباطيا البعض ومف ناحي تـ حساب معامالت االرتباط بيف أبعاد المقياس بعضيا
 (:3بالدرجة الكمية لممقياس، وبياف ذلؾ في الجدوؿ )

( معامالت ارتباط أبعاد مقياس ميارات التفكير البصري والدرجة الكمية لو )ن = 1جدول )
155) 

 الكمية الثالث الثاني األول األبعاد م
    - اإلدراك البصري 1
   - **5.091 اإلغالق البصري 5
  - **5.511 **5.553 لحركيالتكامل البصري ا 1

 - **5.011 **5.519 **5.013 الدرجة الكمية
 ضػعاؼ السػمع لمتالميذأف كؿ أبعاد مقياس ميارات التفكير البصري  (3يتضح مف جدوؿ )

(، 3.043( إلى )3.139معامالت ارتباطيا دالة إحصائيا، حيث تراوحت معامالت االرتباط مف )
(، مما يدؿ عمػى تمتػع أبعػاد المقيػاس باالتسػاؽ 3.33د مستوى )وكميا معامالت دالة إحصائية عن

 .يالداخم
 تصحيح المقياس:  -

( درجة لإلجابة الصحيحة لكؿ بند مف بنود المقياس، 3) ضعيؼ السمع لمتمميذيعطى 
و)صفر( إذا اخفؽ، وتجمع درجات كؿ بند وتوضع في الخانة المخصصة لذلؾ أسفؿ البعد، ثـ 

الفرعية لحساب الدرجة الكمية لممقياس، وعميو تكوف الدرجة الكمية لمقياس تجمع درجات األبعاد 



 ( 3442-3441،   2222،إبريل  1، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياجات اخلاصة

 

 

1401 

 

( درجة واحدة، والمقياس 3) موقؼ(، باعتبار لكؿ .1ميارات التفكير البصري مف)صفر( إلى )
 مواقؼ( 33لمبعد األوؿ، و ) موقًفا( .3تتوزع عمى أبعاده الثالثة بواقع ) موقًفا( .1يتكوف مف )

لمبعد الثالث، وتعبر الدرجة المرتفعة عف ارتفاع ميارات التفكير  مواقؼ( 33)لمبعد الثانى، و
 والعكس بالعكس. ضعاؼ السمع التالميذالبصري لدى 

 ( مقياس المغة التعبيرية: إعداد: الباحثان1)
 ىدف المقياس:

 .ضعاؼ السمع التالميذييدؼ المقياس إلى قياس المغة التعبيرية لدى 
 اس:ممقياألساس النظري ل

 ،((Pimperton et al., 2019مقيػاسمػف خػالؿ االطػالع مقػاييس المغػة التعبيريػة مثػؿ 
McGeehan, 2019)) ،Plaewfueang & Suksakulchai, 2020)) ،Hashim & 

Tasir, 2020)) ،Meinzen-Derr et al., 2021)) ، تػـ االسػتفادة مػف ىػذه المقػاييس فػي
وطريقة التصحيح، وفػى ضػوء  الكفاءة السيكومترية كيفية صيا ة عبارات المقياس الحالي وحساب

خاصػة  ضػعاؼ السػمعاألطر النظرية والدراسات السػابقة التػي تناولػت المغػة التعبيريػة عامػة ولػدى 
 ( عبارة.31تـ إعداد مقياس المغة التعبيرية الحالي، وىو يشتمؿ عمى )

 ىدف المقياس:
 .ضعاؼ السمع ميذالتالييدؼ المقياس إلى قياس المغة التعبيرية لدى 

 الخصائص السيكومترية لمقياس المغة التعبيرية:
 صدق المقياس:  -أ

 : صدق المحكمين -
تـ عرض المقياس عمى عشرة مف المحكميف والمتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية 
والتربية الخاصة، وتـ إجراء التعديالت المقترحة بحذؼ بعض المفردات التى قؿ االتفاؽ عمييا 

عادة صيا ة مفردات أخرى وفؽ ما اتفؽ عميو المحكموف، وبناء 3.ف )ع %( بيف المحكميف وا 
%( 3.عمى الخطوة السابقة لـ يتـ حذؼ أي مفردة مف المقياس ألف نسبة االتفاؽ لـ تقؿ عف )

 في أي مفردة.
 الصدق العاممي: -
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المغة عمى مقياس  مف خالؿ التحميؿ العاممي لممقياس تـ معرفة تشبعات العوامؿ المشتركة
وقد اعتمدت  المقياس عف تشبعيا عمى عامؿ واحد لعباراتوقد أسفر التحميؿ العاممي  التعبيرية

 .المحكات ا تية مف أجؿ تحديد العوامؿ
استخالص العوامؿ التي  محؾ كايزر لتحديد عدد العوامؿ المستخمصة وىو محؾ يحدد -3

 .يقؿ جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح
 .(Scree Plotوىو طريقة بيانية ويطمؽ عمييا اسـ ) محؾ كاتؿ -1
 .االحتفاظ بالعوامؿ التي تشبع عمييا ثالث فقرات عمى األقؿ -1

 وقد روعي في انتقاء الفقرات وفي تصنيفيا عمى العوامؿ المحكات ا تية 
 .( أو أكثر كما اقترح جيمفورد3.13أف يكوف تشبع الفقرة عمى العامؿ الذي تنتمي لو ) - أ
( عمى أكثر مف عامؿ، فتعد منتمية لمعامؿ 3.13اف الفقرة تتمتع بتشبع أكثر مف )إذا ك  - ب

 ( عمى األقؿ عف أي عامؿ أخر.3.33الذي يكوف تشبعيا عميو أعمى وبفارؽ )
درجة تشبع كؿ فقرة مف فقرات المقياس عمى العوامؿ األساسية، ونسبة  وقد تـ حساب

ونتيجة لذلؾ تـ استخالص عامؿ يف المصفوفة العاممية، التبايف لكؿ عامؿ، والنسبة التراكمية لتبا
(، تشبعات 3.13± واحد وتـ تقسيـ التشبعات عمى العوامؿ كا تي: تشبعات صفرية )أقؿ مف 

(، 3.13± أقؿ مف  - 3.43)± (، تشبعات عالية 3.43± أقؿ مف  - 3.13)± متوسطة 
 (..) كما يتضح مف جدوؿ  ف عمى( 3.13)± تشبعات كبرى 
 (155لمغة التعبيرية )ن = لمقياس ا( صدق التحميل العاممي 2ول )جد 

 نسب الشيوع قيم التشبع بالعامل العبارت
1 5.301 5.315 
5 5.251 5.051 
1 5.391 5.223 
9 5.111 5.059 
5 5.211 5.101 
0 5.301 5.315 
1 5.191 5.593 
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 نسب الشيوع قيم التشبع بالعامل العبارت
2 5.251 5.155 
3 5.251 5.119 
15 5.329 5.303 
11 5.351 5.210 
15 5.159 5.502 
11 5.301 5.315 
19 5.391 5.223 
15 5.025 5.900 

 11.950 الجذر الكامن
 10.111 نسبة التباين

لمتالميػػذ ضػػعاؼ مقيػػاس المغػػة التعبيريػػة  عبػػارات( تشػػبع .مػػف جػػدوؿ ) افيسػػتخمص الباحثػػ
( وقيمػػػة 33.410)(، والجػػػذر الكػػػامف 30.331عمػػػى عامػػػؿ واحػػػد، وبمغػػػت نسػػػبة التبػػػايف ) السػػمع

التي  عبارات المقياسالجذر الكامف أكبر مف الواحد الصحيح وفقًا لمحؾ كايزر مما يعنى أفَّ ىذه 
وضع المقيػاس  ذيال المغة التعبيريةتكوف ىذا العامؿ تعبر تعبيرًا جيدا عف عامؿ واحد ىو مقياس 

 :يوضح محؾ كاتؿ (3لقياسو بالفعؿ، مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة وشكؿ )

 

 المغة التعبيريةالتمثيل البياني لمجذر الكامن لمعوامل المكونة لمقياس ( 1شكل )
ف عامػػػؿ واحػػػد يزيػػػد جػػػذره الكػػػامف عػػػف الواحػػػد أ Scree Plotيتضػػػح مػػػف الرسػػػـ البيػػػاني 

آخر يمكػف اسػتخدامو باالضػافة إلػى معيػار االبقػاء عمػى العوامػؿ التػي  معياًراالصحيح وىذا يعتبر 
 زيد جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح.ي
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  ثبات المقياس: -ب 
 : طريقة إعادة التطبيق - 

، ثـ إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني قدره تمميًذا مف ضعاؼ السمع( 333بؽ المقياس عمى )ط  
وىو داؿ عند مستوى داللة  (34..3أسبوعيف وبم  معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف )

 ى ثبات المقياس.، مما يدؿ عم(3.33)
 طريقة معامل ألفا ا كرونباخ:  -

كرونبػاخ لمفػردات المقيػاس  –تـ حساب الثبات لمقياس المغة التعبيرية باستخداـ معامؿ ألفػا 
مػف  يػر العينػة األساسػية وكانػت القػيـ مرتفعػة، وبيػاف ذلػؾ فػى  ضػعاؼ السػمع التالميػذلعينة مػف 
 (:9الجدوؿ )

رونباخ" لمفردات مقياس المغة التعبيرية والمقياس ككل بعد قيم معامالت "ألفا ك (3جدول )
 حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس

 5.110معامل ثبات ألفا العام = 

معامل ثبات ألفا عند  م
معامل ثبات ألفا عند  م حذف المفردة

 حذف المفردة
1 5.101 3 5.152 
5 5.105 15 5.105 
1 5.105 11 5.152 
9 5.101 15 5.105 
5 5.105 11 5.101 
0 5.101 19 5.105 
1 5.105 15 5.105 
2 5.105   

( أف معامؿ ألفا لػ كرونباخ لكؿ عبارة في حالة حذفيا مف الدرجة 9يتضح مف الجدوؿ )
الكمية أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لممقياس، أي أف تدخؿ العبارة ال يؤدي إلى انخفاض 

قياس، وأف استبعادىا يؤدي إلى خفض ىذا المعامؿ، وىذا يدؿ عمى ثبات جميع معامؿ ثبات الم
 .ضعاؼ السمع التالميذلدى  المغة التعبيريةعبارات مقياس 
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  االتساق الداخمي: – اج
 طريقة اتساق المفردات مع الدرجة الكمية لممقياس:  -

ب يجاد معامؿ ارتبػاط  تالتحقؽ مف الكفاءة السيكومترية لألدواوذلؾ مف خالؿ درجات عينة 
 :( يوضح ذلؾ33بيف درجات كؿ مفردة والدرجة الكمية والجدوؿ ) (Pearson)بيرسوف 
)ن  المغة التعبيرية( معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمقياس 15جدول )

 =155) 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 5.301** 3 5.251** 
5 5.252** 15 5.321** 
1 5.310** 11 5.351** 
9 5.121** 15 5.101** 
5 5.215** 11 5.301** 
0 5.301** 19 5.310** 
1 5.192** 15 5.035** 
2 5.255**   

 5.51** مستوى الداللة 
 ضػػػعاؼ السػػػمع لمتالميػػػذ المغػػػة التعبيريػػػةأف كػػػؿ مفػػػردات مقيػػػاس  (33يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

(، 3.9.3( إلى )3.091ئيا، حيث تراوحت معامالت االرتباط مف )معامالت ارتباطيا دالة إحصا
(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى تمتػػػع المقيػػػاس باالتسػػػاؽ 3.33) ىوكميػػػا معػػػامالت دالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو 

 .يالداخم
 تصحيح المقياس:  -

باالختيػػػػار مػػػػف بػػػػيف ثػػػػالث  المغػػػػة التعبيريػػػػةحػػػػدد الباحثػػػػاف طريقػػػػة االسػػػػتجابة عمػػػػى مقيػػػػاس 
( عمػػػى الترتيػػػب، 3، 1، 1( عمػػػى أف يكػػػوف تقػػػدير االسػػػتجابات )نػػػادراأحيانػػػا،  ،دائمػػػااسػػػتجابات )

(، وتعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عػػف ارتفػػاع 31(، كمػػا تكػػوف أقػػؿ درجػػة )41) يوتكػػوف أكبػػر درجػػة ىػػ
 .بالعكس والعكس ضعاؼ السمع التالميذلدى  المغة التعبيريةمستوى 
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 : إعداد: الباحثان االنتقائي( البرنامج 9) 
والدراسات  لميارات التفكير البصريفى ضوء األطر النظرية  االنتقائيعداد البرنامج تـ إ

تحسيف ميارات التفكير في انتقائي السابقة فى ىذا الصدد وخاصة التي تناولت إعداد برامج 
خاصة، وقد تناوليا الباحثاف، إلى جانب  ضعاؼ السمععامة ولدى ذوى  التالميذلدى  البصري

لموقوؼ عمى الميارات ومف ثـ العمؿ عمى إعداد  ميارات التفكير البصريقاييس االطالع عمى م
تـ إعداد  ضعاؼ السمع التالميذأنشطة لمتدريب عمييا، وفي ضوء ما سبؽ الى جانب خصائص 

البرنامج بصورتو األولية مف خالؿ برنامج البوربوينت متضمف الصوت والصورة والحركة 
عة مف المتخصصيف فى عمـ النفس والصحة النفسية والتربية والتعزيز، وتـ عرضو عمى مجمو 

و رؼ المصادر، وتـ األخذ  ضعاؼ السمعالخاصة وتكنولوجيا التعميـ والمعمميف فى برامج 
 التالميذدمت منيـ، والوقوؼ عمى الزمف األمثؿ لمجمسة بما يتناسب مع بالمالحظات التي ق  

 . ضعاؼ السمع
  :االنتقائي ىدف البرنامج

ضعاؼ السمع  التالميذلدى  تحسيف ميارات التفكير البصريإلى  االنتقائي دؼ البرنامجيي
 ، والمتمثمة في:كفر الشيح، محافظة بمدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع

 االدراؾ البصري .1

 اال الؽ البصري .3

 التكامؿ البصري الحركي .2

 مما يكوف لذلؾ التحسف مف األثر االيجابي لدييـ.
 : االنتقائي محتويات البرنامج

( 43) تممت مف خالؿ برنامج البوربوينت بمغمف أنشطة ص   االنتقائي يتكوف البرنامج
 .لتحسيف التفكير البصري االنتقائي شريحة تتناوؿ أنشطة لمتدريب

 :االنتقائي اإلطار الزمنى لمبرنامج
، ( جمسة، فى مدة شيريف بواقع ثالث جمسات أسبوعيا14تكوف البرنامج التدريبي مف )

( جمسة لمتعارؼ بيف 3( دقيقة، وكاف توزيع جمسات البرنامج كالتالي: )13 - 11ومدة الجمسة )
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( جمسات لكؿ نشاط مف أنشطة البرنامج الثالثة سالفة الذكر، 3( لمتدريب بواقع )13أفراد العينة، )
 ( جمسة لمراجعة ما تـ التدريب عميو. 1)

 خطوات البحث
 .ضعاؼ السمع التالميذلدى  البصري والمغة التعبيريةميارات التفكير إعداد مقياسي  -

 .ضعاؼ السمع التالميذقياس مستوى ميارات التفكير البصري والمغة التعبيرية لدى  -

ميارات التفكير البصري والمغة  يواضح ف ياختيار عينة البحث مف بيف مف يعانوا تدن -
 التعبيرية.

الضابطة( في العمر الزمني، ومعامؿ الذكاء، بيف مجموعتي البحث )التجريبية و  التكافؤإجراء  -
 ميارات التفكير البصري والمغة التعبيرية.و 

 .لتحسيف ميارات التفكير البصري االنتقائيإعداد البرنامج  -

 عمى أفراد العينة. والمغة التعبيرية( ،التطبيؽ القبمي لمقياسي البحث )ميارات التفكير البصري -

 أفراد المجموعة التجريبية.عمى  االنتقائي تطبيؽ البرنامج -

 عمى أفراد العينة. والمغة التعبيرية( ،التطبيؽ البعدي لمقياسي البحث )ميارات التفكير البصري -

التطبيؽ التتبعي لنفس المقاييس عمى أفراد المجموعة التجريبية بعد مرور شيريف مف انتياء  -
 االنتقائي. البرنامج

 متيا إحصائيا، واستخالص النتائج ومناقشتيا. تصحيح االستجابات وجدولة الدرجات ومعام -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
ويتني  –تمثمت األساليب االحصائية المستخدمة في األساليب الالبارامترية التالية: ماف 

Mann-Whitney (U)  لممجموعات المستقمة، وويمكوكسوفWilcoxon (W) لممجموعات 
لبرامج االحصائية لمعموـ االجتماعية والمعروفة اختصارا المرتبطة، وذلؾ مف خالؿ حزمة ا

 ..Spssبػ
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 ج البحثنتائ
ينص الفرض عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب  :األولنتائج الفرض 

درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في ميارات التفكير البصري بعد تطبيؽ البرنامج في 
 جريبية".اتجاه المجموعة الت

 Mann-Whitney (U) ويتني –ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف 
لداللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الصغيرة المستقمة، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ 

(33:) 
لمفروق بين متوسطي رتب Mann-Whitney (U) ويتني   –( نتائج اختبار مان 11جدول )

 مجموعتين التجريبية والضابطة في ميارات التفكير البصري بعد تطبيق البرنامجدرجات ال

 المتوسط ن المجموعة األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
u  قيمةz  مستوى

 الداللة

 اإلدراك البصري
 195.55 51.55 1.11 15.51 15 التجريبية

5.55 9.159 5.51 
 155.55 2.55 5.39 1.25 15 الضابطة

اإلغالق 
 البصري

 195.55 51.55 5.01 1.05 15 التجريبية
5.55 9.251 5.51 

 155.55 2.55 5.55 5.91 15 الضابطة
التكامل البصري 

 الحركي
 195.55 51.55 1.91 1.55 15 التجريبية

5.55 9.110 5.51 
 155.55 2.55 5.01 5.95 15 الضابطة

 لكميةالدرجة ا
 195.55 51.55 5.33 51.11 15 التجريبية

5.55 9.035 5.51 
 155.55 2.55 1.95 2.01 15 الضابطة

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة 33يتضح مف الجدوؿ )
كانت ميارات التفكير البصري كدرجة كمية وأبعاد فرعية لممقياس، و  يفى القياس البعدي وذلؾ ف

ميارات التفكير  تحسيفالفروؽ في اتجاه المجموعة التجريبية، مما يدؿ عمى األثر االيجابي في 
 .األوؿ)المجموعة التجريبية( وىو ما يحقؽ صحة الفرض  ضعاؼ السمع التالميذالبصري لدى 

ينص الفرض عمى أنو: "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى  :الثانينتائج الفرض 
درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس ميارات التفكير البصري القياسيف القبمي رتب 

 والبعدي لصالح القياس البعدي".
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لداللة  Wilcoxon (W)ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف
وؿ الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الصغيرة المرتبطة، وكانت النتائج كما يوضحيا الجد

(31:) 
لمفروق بين متوسطي رتب درجات  Wilcoxon (W)( نتائج اختبار ويمكوكسن 15جدول )

 أفراد المجموعة التجريبية في مقياس ميارات التفكير البصري القياسين القبمي والبعدي

 القياس ن األبعاد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 العدد اإلشارات المعيارى

 متوسط
 الرتب

مجموع 
 الداللة z قيمة الرتب

 اإلدراك البصري
 - 5.19 1.21 القبمي 15

+ 

= 

 صفر

51 

 صفر

0000 

0000 

0000 

500000 1.955 5.51 
 1.11 15.51 البعدي 15

 اإلغالق البصري
 - 5.50 5.55 القبمي 15

+ 

= 

 صفر

51 

 صفر

0000 

0000 

0000 

500000 1.913 5.51 
 5.01 1.05 البعدي 15

التكامل البصري 
 الحركي

 - 5.15 5.11 القبمي 15

+ 

= 

 صفر

51 

 صفر

0000 

0000 

0000 

500000 1.952 5.51 
 1.91 1.55 البعدي 15

 الدرجة الكمية
 - 1.15 2.95 القبمي 15

+ 

= 

 صفر

51 

 صفر

0000 

0000 

0000 

500000 1.911 5.51 
 5.33 51.11 البعدي 15

حصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة ( وجود فروؽ دالة إ31يتضح مف الجدوؿ )
التجريبية فى ميارات التفكير البصري كدرجة كمية وأبعاد فرعية، وكانت الفروؽ في اتجاه القياس 

ضعاؼ ميارات التفكير البصري لدى التالميذ  تحسيفالبعدي، مما يدؿ عمى األثر االيجابي في 
 .الثانيوىو ما يحقؽ صحة الفرض  السمع

ينص الفرض عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى  ئج الفرض الثالث:نتا
 رتب درجات المجموعة التجريبية في ميارات التفكير البصري في القياسيف البعدي والتتبعي".

لداللة  Wilcoxon (W)ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف
الصغيرة المرتبطة، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ  جموعاتالفروؽ بيف متوسطات الم

(31:) 
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لمفروق بين متوسطي رتب درجات  Wilcoxon (W)( نتائج اختبار ويمكوكسن 11جدول )
 المجموعة التجريبية في ميارات التفكير البصري فى القياسين البعدي والتتبعي

 المتوسط القياس ن األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 متوسط العدد اإلشارات رىالمعيا

 الرتب
مجموع 
 الداللة zقيمة  الرتب

 اإلدراك البصري
 - 1.11 15.51 البعدي 15

+ 

= 

7 

0 

 صفر

7010 

0088 

10010 

غير  5.911 07010
 5.51 15.01 التتبعي 15 دالة

اإلغالق 
 البصري

 - 5.01 1.05 البعدي 15

+ 

= 

7 

0 

 صفر

7010 

0088 

10010 

 غير 5.911 07010
 1.51 1.11 التتبعي 15 دالة

التكامل البصري 
 الحركي

 - 1.91 1.55 البعدي 15

+ 

= 

9 

0 

 صفر

0000 

0000 

70000 

80000 5.115 
غير 
 5.51 1.55 التتبعي 15 دالة

 الدرجة الكمية
 - 5.33 51.11 البعدي 15

+ 

= 

7 

0 

 صفر

0010 

7011 

19010 

غير  5.515 00010
 5.52 51.95 يالتتبع 15 دالة

فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف البعدي والتتبعي  أنو ال توجد( 31يتضح مف الجدوؿ )
مما يدؿ عمى استمرارية األثر االيجابي لمبرنامج  ميارات التفكير البصريلممجموعة التجريبية فى 

 عمى ميارات التفكير البصري وىو ما يحقؽ صحة الفرض الثالث.االنتقائي 
ينص الفرض عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب  :الرابعتائج الفرض ن

درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في المغة التعبيرية بعد تطبيؽ البرنامج في اتجاه 
 المجموعة التجريبية".

لداللة  Mann -Whitney (U) ويتني –ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف 
 (:34الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الصغيرة المستقمة، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

لمفروق بين متوسطي  Mann-Whitney (U) ويتني   –( نتائج اختبار مان 19جدول )
 رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في المغة التعبيرية بعد تطبيق البرنامج

 لمتوسطا ن المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  zقيمة  uقيمة  الرتب

 الداللة
 195.55 51.55 9.51 11.55 15 التجريبية

5.55 9.151 5.51 
 155.55 2.55 5.19 12.95 15 الضابطة
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( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة 34يتضح مف الجدوؿ )
المغة التعبيرية، وكانت الفروؽ في اتجاه المجموعة الضابطة، مما يدؿ  يى القياس البعدي فف

)المجموعة التجريبية(  التالميذ ضعاؼ السمعالمغة التعبيرية لدى  تحسيفعمى األثر االيجابي في 
 .الرابعوىو ما يحقؽ صحة الفرض 

داللة إحصائية بيف متوسطى  ينص الفرض عمى أنو: "توجد فروؽ ذات :الخامسنتائج الفرض 
رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس المغة التعبيرية في القياسيف القبمي والبعدي 

 لصالح القياس البعدي".
لداللة  Wilcoxon (W) ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف

كانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الصغيرة المرتبطة، و 
(31:) 

لمفروق بين متوسطي رتب درجات  Wilcoxon (W)( نتائج اختبار ويمكوكسن 15جدول )
 المغة التعبيريةالمجموعة التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي ودالالتيا في 

 القياس ن
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 العدد اإلشارات يالمعيار 

 متوسط
 الرتب

جموع م
 الداللة zقيمة  الرتب

 - 5.22 12.51 القبمي 15

+ 

= 

 صفر

51 

 صفر

0000 

0000 

0000 

500000 1.911 5.51 
 9.51 11.55 البعدي 15

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات أفراد 31يتضح مف الجدوؿ )
ف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، المجموعة التجريبية في مقياس المغة التعبيرية في القياسي

وىو ما  ضعاؼ السمع التالميذلدى  تحسيف المغة التعبيريةمما يدؿ عمى األثر االيجابي في 
 .الخامسيحقؽ صحة الفرض 

ينص الفرض عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى  نتائج الفرض السادس:
 المغة التعبيرية في القياسيف البعدي والتتبعي". رتب درجات المجموعة التجريبية في

لداللة الفروؽ  Wilcoxon (W) ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف
 (:30بيف متوسطات المجموعات الصغيرة المرتبطة، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

 
 



 خميفوأ.د/ وليد السيد 
 د/ أسامة عادل النبراوي

برنامج انتقائي لتحسين ميارات التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية 
 لدى التالميذ ضعاف السمع

 

 2443 

بين متوسطي رتب درجات  لمفروق Wilcoxon (W)( نتائج اختبار ويمكوكسن 10جدول )
 المغة التعبيريةالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي ودالالتيا في 

 المتوسط القياس ن
 الحسابي

االنحراف 
 متوسط العدد اإلشارات المعيارى

 الرتب
مجموع 
 الداللة zقيمة  الرتب

 - 9.51 11.55 البعدي 15

+ 

= 

7 

0 

 صفر

7010 

0088 

10010 

غير  5.911 07010
 9.00 11.11 التتبعي 15 دالة

فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف البعدي والتتبعي  أنو ال توجد( 30يتضح مف الجدوؿ )
 االنتقائي مما يدؿ عمى استمرارية األثر االيجابي لمبرنامج المغة التعبيرية يلممجموعة التجريبية ف

 السادس. وىو ما يحقؽ صحة الفرض المغة التعبيريةعمى 
 مناقشة النتائج:

 ميارات التفكير البصريفي تحسيف  االنتقائيالية البرنامج أشارت نتائج البحث إلى فعَّ 
، كما اتضح مف نتائج الفروض، وىذا يعكس التحسف التالميذ ضعاؼ السمعلدى  والمغة التعبيرية
بعد تطبيؽ البرنامج  يفقياسالتي يقسيا الموالمغة التعبيرية ، ميارات التفكير البصريالممموس في 

االنتقائي  عمى المجموعة التجريبية، كما استمر ىذا األثر االيجابي بعد انتياء البرنامجاالنتقائي 
 تحسيففي  االنتقائي كما تبيف مف نتائج الفرض الثالث، والسادس، وىذا يدلؿ عمى جدوى البرنامج

عمى برنامج البوربوينت االنتقائي اد البرنامج ، ولعؿ اعتموالمغة التعبيريةميارات التفكير البصري 
، كما أف مراعاة خصائص أفراد العينة مف االنتقائيلما لو مف ميزات قد زاد مف فاعمية البرنامج 

في إعداد البرنامج قد زاد مف فاعميتو، ومف ثـ ف ف القصور فى ميارات  التالميذ ضعاؼ السمع
د إلي انخفاض معامؿ الذكاء، وبالتالي عندما ىيئت ليـ ال يعو  والمغة التعبيريةالتفكير البصري 

بيئة تعميمية مناسبة تمكنيـ مف االستفادة مف قدراتيـ أسفرت عف تعمميـ كما بدا في تحسف 
لدييـ بعد تطبيؽ البرنامج، كما لعبت تمؾ الجمسات والمغة التعبيرية ميارات التفكير البصري 

، كما يفرصة لمتعميـ والتدريب الفرد تمميذرًيا حيث منح كؿ باستخداـ برنامج البوربوينت دوًرا جوى
المتدربيف، وكذلؾ بينيـ وبيف  التالميذعمؿ عمى توفير جو مف التعارؼ والمودة واأللفة بيف 

 تالميذ ىا في اكساب ميارات التفكير البصري لدا جوىريًّ الباحثيف، كما لعبت تمؾ الجمسات دورً 
موب تبادؿ ا راء واحتراـ أدب الحوار أثناء مناقشة جمساتيـ والتعميؽ المجموعة التجريبية، ولعؿ أس

عمى واجباتيـ أدىش الباحثيف حيث ساد حرصيـ الشديد عمي إتقاف كؿ ميمة أسندت إلييـ 
خرى عمى قدر انتباىـ ماـ شاشة الكمبيوتر وانتظار كؿ شاشة تمو األأوانتباىيـ  ير المسبوؽ 
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ـ لمتعمـ ر ـ عدـ وجودىا بشكؿ كبير لكنيا اذىمت الباحثيف كاف عامؿ ميـ كشؼ عف دافعيتي
الية في تنمية ميارات التفكير ا وأثرت بفعَّ حسب امكاناتيـ وقدراتيـ ولعؿ ىذه العوامؿ تجمعت معً 

لدييـ ور ـ تفوؽ المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة يؤكد عمي  والمغة التعبيريةالبصري 
والمغة ميارات التفكير البصري  تحسيفباستخداـ برنامج البوربوينت في  ائياالنتقفعالية البرنامج 

 .التالميذ ضعاؼ السمعلدى  التعبيرية
مف تعزيز سواء مف المدربيف أو تعزيز مف خالؿ  االنتقائي كما أف ما صاحب البرنامج

و، ومما زاد لنفسو مف خالؿ ما يحققو مف نجاح قد حسف مف نتائج التمميذالكمبيوتر أو ذاتي مف 
عميو في بدايتو عمى ميارات  التالميذ ضعاؼ السمعما تـ تدريب  االنتقائي مف فاعمية البرنامج

عمى االدراؾ البصري  التالميذ ضعاؼ السمعالتفكير البصري، مما انتقؿ أثره وزاد مف قدرات 
ري، كما أف وىو األساس في ميارات التفكير البص، التكامؿ البصري الحركيو اال الؽ البصري و 

األسيؿ إلى األصعب  البعدمف  ، وذلؾ باالنتقاؿفي التدريب االنتقائيالبرنامج  فعَّاليةما زاد مف 
عمى  القدرةاختالؼ الكممات واألشكاؿ والصور قد زاد مف ضعيؼ السمع  التمميذوالبدء بتعريؼ 

 سرعة تعمـ وثبات الميارات.
ريقة التدريب الجماعي ورح المرح التي  مبت إلى ط االنتقائي الية البرنامجولعؿ مرد فعَّ 

كما أف ، مما زاد مف تواصميـ التالميذ ضعاؼ السمععمييا وجعميا في سياؽ ألعاب تنافسية بيف 
عمى برنامج البوربوينت مف خالؿ الكمبيوتر وما يتميز بو مف إثارة  االنتقائي اعتماد البرنامج
ميارات التفكير البصري  وتحسيفف انتباىيـ قد زاد م لمتالميذ ضعاؼ السمعوتشويؽ ومتعة 

أدى ذلؾ كمو إلى ثبات ما ، وقد لدييـ تحسيف المغة التعبيريةلدييـ، مما انعكس ايجابيا عمى 
فروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي أنو ال توجد كما بدا ذلؾ في نتائج المتابعة مف  التالميذتعممو 

 لدى أفراد المجموعة التجريبية.  ريةوالمغة التعبي ميارات التفكير البصريل
يدعـ ويفسر النتائج في ىذا الصدد ما توصمت إليو الدراسات السابقة واتفقت معيا في و 

التي أسفرت نتائجيا عف   Falk et al. (2020)، ومنيا دراسات دراسةتحسيف التفكير البصري
تي يستطيع التالميذ إدراكيا في تحسيف عدد المفردات البصرية ال االنتقائيالية البرنامج فعَّ 

 .Pimperton et alاالنتقائي، كما تتفؽ مع نتائج دراسات  وتمييزىا بعد انتياء البرنامج
 Plaewfueang & Suksakulchaiدراسة ، McGeehan (2019)دراسة  ،(2019)
التي  Meinzen-Derr et al. (2021)دراسة ، Hashim & Tasir (2020)دراسة، (2020)
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ئجيا عف وجود تحسف واضح في الميارات المغوية والتي منيا المغة التعبيرية بعد تطبيؽ أسفرت نتا
 البرامج المستخدمة.

 
 التوصيات

 في ضوء نتائج البحث يمكف التوصية بما يمي:
التالميذ ضعاؼ السمع في تعميـ  ميارات التفكير البصريعمى  االنتقائي إدخاؿ التدريب -

المغة التعبيرية  تحسيف فيميميـ وذلؾ لما لو مف أثر ايجابي ك سموب أساسي في عممية تع
 والذي يشكؿ مشكمة أساسية لدييـ.

ميارات التفكير تبني فمسفة تقوـ عمى إيجاد برامج متطورة ومحوسبة مستندة إلى التدريب عمى  -
 .البصري والمغة التعبيرية

يتـ فييا  ضعاؼ السمع لمتالميذعقد ورشة عمؿ ودورات تدريبية لممعمميف الذيف يدرسوف  -
يركز فييا عمى  التالميذ ضعاؼ السمعتدريبيـ عمى كيفية استخداـ الكمبيوتر في تعميـ 

 .يـ عمى ميارات التفكير البصريتدريب

عند إعداد الكتب المدرسية يجب مراعاة تدريبات ميارات التفكير البصري، لما ليا مف ت ثير  -
 .التالميذ ضعاؼ السمعلدى  تحسيف المغة التعبيريةايجابي عمى 

بالمدارس الكتشاؼ حاالت انخفاض مستوى  مجاؿ التربية الخاصةتوفير متخصصيف في   -
في وقت مبكر، وعمؿ بروفيؿ لألداء المعرفي والمغة التعبيرية ميارات التفكير البصري 

 .ـلتحديد جوانب القوة والضعؼ لديي لمتالميذ ضعاؼ السمع

في عيف االعتبار، والتي يمكف أف تثري الجانب  االنتقائية أخذ التدخالت الخاصة، كالبرامج -
 .التالميذ ضعاؼ السمع ىالمفظي والمعرفي لد
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 بحوث مقترحة
التالميذ التواصؿ لدى  ميارات في تحسيف ميارات التفكير البصري وأثره في انتقائيبرنامج  -

 .ضعاؼ السمع

ددة لتحسيف ميارات التفكير البصري الذكاءات المتعفعالية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية  -
 وأثره في الميارات المغوية لدى التالميذ ضعاؼ السمع.

دراؾ البصري لدى التالميذ فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى الذكاء المغوي لتحسيف ميارات اال -
 ضعاؼ السمع.

ميذ ضعاؼ لدى التال فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى ماوراء الذكاء لتخفيؼ اضطرابات النطؽ -
 السمع زراعي القوقعة.



 خميفوأ.د/ وليد السيد 
 د/ أسامة عادل النبراوي

برنامج انتقائي لتحسين ميارات التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية 
 لدى التالميذ ضعاف السمع

 

 2433 

 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

. )ترجمػة حامػد عبػد العزيػز الفقػي(. نظريات االرشػاد والعػالج النفسػي(. 3993) .باترسوف س. ىػ
 (.39.0الكويت: دار القمـ لمنشر والتوزيع. )الكتاب األصمي منشور 

. القػاىرة: الػنفس بػيف المفيػـو والقيػاس عمػـ (.1333رشاد عمي موسى، مديحة منصور الدسػوقي )
 عالـ الكتب.

القػػاىرة: دار الكتػػاب (، 1ط. )صػػعوبات الػػتعمـ والتػػدريس العالجػػي(. 1334عػػادؿ محمػػد العػػدؿ )
 .الحديث

 .مكتبة األنجمو المصرية :القاىرة .مقدمة في االرشاد النفسي(. 1331) محمد إبراىيـ عيد
. القػػػاىرة: الصػػػورة الخامسػػػة –سػػػتانفورد بينيػػػة لمػػػذكاء  مقيػػػاس(. 1333محمػػػود السػػػيد أبػػػو النيػػػؿ )

 المؤسسة العربية العداد وتقنيف ونشر االختبارات النفسية.
 ثانيا: المراجع األجنبية:

American Psychological Association (2015). APA dictionary of 

psychology (ed., GR VandenBos, Eds.). Washington, DC: Author.  

Chen, Y., Yue, Z., Liang, M., Liu, J., Li, S., Liu, J. & Zheng, Y. (2019). 

Auditory Selective Attention Hindered by Visual Stimulus in 

Prelingually Deaf Children With Cochlear Implants. Otology & 

Neurotology, 40 (5), 542-547.  

Crawford, E. (2007). Acoustic signals as visual biofeed back in the speech 

training of hearing impaired children, The Department of 

Communication Disorders, Master of Audiology, University of 

Canterbury. 

Dashash, A. (2004). Apreliminary study of the effects of  amother or care 

provider training moel using play intervention on  the  language and 

social development of hearing impaired children in saudia Arabia, 

Ph. D., Howard university. 

Falk, J., Di Perri, K., Howerton-Fox, A. & Jezik, C. (2020). Implications 

of a sight word intervention for deaf students. American annals of the 

deaf, 164 (5), 592-607.  

Gremp, M., Deocampo, J., & Conway, C. (2019). Visual sequential 

processing and language ability in children who are deaf or hard of 

hearing. Journal of child language, 46 (4), 785-799.  

Hashim, M., & Tasir, Z. (2020). An e-learning environment embedded 

with sign language videos: research into its usability and the 



 ( 3442-3441،   2222،إبريل  1، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياجات اخلاصة

 

 

14.3 

 

academic performance and learning patterns of deaf 

students. Educational Technology Research and Development, 68 

(6), 2873-2911.  

Logotron Education Software Site (2007). Visual Thinking, 

www.logo.com/twp/vocab/html,1-8-2021. 

Margaret, L. (2008). Vision and art: the biology of seeing. Hubel, David 

H. New York: Abrams.  

Mcaleer, P. (2001). Childhood Speech, Language, and Listening  

Problems. What Every Parent Should Know, Communicative 

disorders in  children-Popular works.  

McGeehan, B. (2019). Investigating the Effects of Utilizing Video Self 

Modeling (VSM) as a Modality to Deliver a Story Mapping 

Intervention with Students Who Are Deaf or Hard of Hearing to 

Target Reading Comprehension and Vocabulary, Ph. D.,  Texas 

Woman's University.  

Meinzen-Derr, J., Sheldon, R., Altaye, M., Lane, L., Mays, L. & Wiley, S. 

(2021). A Technology-Assisted Language Intervention for Children 

Who Are Deaf or Hard of Hearing: A Randomized Clinical 

Trial. Pediatrics, 147(2), 1. 

Pimperton, H., Kyle, F., Hulme, C., Harris, M., Beedie, I., Ralph-Lewis, 

A., ... & MacSweeney, M. (2019). Computerized speechreading 

training for deaf children: A randomized controlled trial. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research, 62 (8), 2882-2894.  

Plaewfueang, K. & Suksakulchai, S. (2020). The design and evaluation of 

an interactive multimedia program for promoting deaf learners' 

reading skills. International Journal of Innovation and Learning, 28 

(3), 277-296.   

Prasad, S. & Galetta, S. (2011). Anatomy and physiology of the afferent 

visual system. In Handbook of clinical neurology, 102, 3 - 19. 

Publishers, J. (2008). Psychological processes in deaf children with 

complex needs, An Evidence-Based Practical Guide, London and 

Philadelphia . 

Rao, S. & Gagie, B. (2009). Learning through seeing and doing: Visual 

supports for children with autism. Teaching Exceptional Children, 38 

(6), 26-33 

Ruth , C. (1998). Hearing By Eye II . Advances in the Psychology of 

Speechreading and Auditory-visual Speech, Taylor& Francis 

Routledge. 



 خميفوأ.د/ وليد السيد 
 د/ أسامة عادل النبراوي

برنامج انتقائي لتحسين ميارات التفكير البصري وأثره في المغة التعبيرية 
 لدى التالميذ ضعاف السمع

 

 2433 

Shalev, T., Schwartz, S., Miller, P. & Hadad, B. (2020). Do deaf 

individuals have better visual skills in the periphery? Evidence from 

processing facial attributes. Visual Cognition, 28 (3), 205-217.  

Singer, S., Cacciato, K., Kamenakis, J. & Shapiro, A. (2020). Determining 

Language and Inclusion for Deaf-Plus Children. International 

Electronic Journal of Elementary Education; Kutahya, 13 (1), 1-19. 

Tompkins, V., Bengochea, A., Nicol, S. & Justice, L. (2017). Maternal 

inferential input and children's language skills. Reading Research 

Quarterly; Newark. 52 (4),  397-416. 

Whishaw, I. Q., & Kolb, B. (2015). Fundamentals of Human 

Neuropsychology (7th ed.). New York, NY: Worth. 

Wilson, K. (2007). Phonological awareness, Speech and language skills in 

children with clefts, Ph D., University Of North Carolina . 

Worster, E., Pimperton, H., Ralph‐Lewis, A., Monroy, L., Hulme, C. & 

MacSweeney, M. (2018). Eye movements during visual speech 

perception in deaf and hearing children. Language learning, 68, 159-

179.  

Carruthers, E. & Worthington, M. (2005). Making Sense of Mathematical 

Graphics, the Development of Understanding Abstract Symbolism, 

Eearofean Early Childhood Education Research Journal, 13 (1), 57 

– 79.  
Zhao, Y. & Wu, X. (2021). Impact of visual processing skills on reading 

ability in Chinese deaf children. Research in Developmental 

Disabilities, 113, 103953.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://0811juuim-1104-y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/docview/2454186600/1D98CD47740D48F8PQ/11?accountid=178282
https://0811juuim-1104-y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/docview/2454186600/1D98CD47740D48F8PQ/11?accountid=178282
https://search.proquest.com/docview/1947067732/7B31959E5EF54B52PQ/2?accountid=27804
https://search.proquest.com/docview/1947067732/7B31959E5EF54B52PQ/2?accountid=27804

