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 الدراسة: ملخص 
 ـ مقدمة: 

حيث يتم فيها    اإلنسان،التكوينية الحاسمة من حياة  تعد مرحلة الطفولة المبكرة الفترة  
 الطفل،وضع البذور األولى للشخصية والتي تتبلور وتظهر مالمحها في مستقبل حياة  

وأكثر قابلية الكتساب القيم وتشكيل الوجدان    للتعلم،قاباًل    مرنًا،إذ يكون فيها الطفل  
وا والعقلي  الجسمي  النمو  أبعاد  معظم  فيها  واالجتماعي  وتتحدد   والوجداني،النفعالي 

وألهمية هذه المرحلة فإنه من الضروري العناية بها وتوفير البيئة المالئمة التي تساهم  
      ممكن.في تنشيط قدرات الطفل وتحفيز مواهبه وتنميتها إلى أقصى حد 

تتضاعف   التواصل  أهمية  فإن  عامة  المجتمع  أفراد  بين  مهما  التواصل  كان  وإذا 
ألن اإلعاقة السمعية    ع المعاقين سمعيا خاصة في المراحل األولى من حياة المعاقلمجتم

وتؤثر على تفاعله مع اآلخرين وبالتالي على الصحة   مجتمعه،لطفل عن  تسبب عزل ا
 شاهين،   )أملالنفسية واالجتماعية للمعاق سمعيا فهو بحاجة إلى دعم لطرق التواصل  

   (.10  سابق:مرجع 
فالحضارة اإلنسانية    وتطورها،التواصل جوهر استمرار الحياة االجتماعية    وتعد عملية

عامة تقوم    –وعملية التربية    االتصال، حافظة على بقائها وتطورها من خالل عملية  
مع   الفعال،االتصال    على الفعال  االتصال  تحقيق  في  سمعيا  المعاق  الطفل  ونجاح 

وذلك ألن اإلعاقة تفرض على ضحاياها   تربيته،المجتمع من حوله هدف رئيسي من وراء  
مع   من التفاعلوانسحابه    السمعية،جدارًا من العزلة في حالة استسالم المعاق إلعاقته  

وذلك فالتحدي األعظم الذي يواجهه يتمثل في ملكة التفاعل مع أفراد المجتمع   المجتمع،
 (. 15  :2005 منير،أحمد  )رحاب  لغتهم؟وكيف يتعلم 

أن تعليم المعوقين يحتاج إلى وسائل تعليمية مناسبة      أحالم رجب عبد الغفارى   وتر 
  – الصم    الوسائل البصرية عند األطفال؛ لتخطي اإلعاقة وتيسير التعلم ، وأن استخدام  



 

على درجة كبيرة من األهمية ؛ ألنهم في أشد الحاجة إلى الخبرة المباشرة   – بوجه خاص  
ظية التي تشكل اء ذاتها أو مع بدائلها بداًل من الرموز اللفمن خالل التعامل مع األشي 

األصم ، وكما يقول المثل الصيني " نظرة واحدة تساوي ألف كلمة "    عائقا أمام الطفل
فافتقاد األصم للذاكرة السمعية يدعونا إلى التركيز على ذاكرته البصرية ، وذلك باستخدام 

الفيديو   التليفزيون وشرائط  وأجهزة السينما والكمبيوتر ، التي تتميز بنقلها وسائل منها 
  2003مما يثير انتباه الفرد األصم ) أحالم رجب عبد الغفار ،  للواقع من خالل الحركة

:26)  . 
عتمد  تعامل مع المعاقين سمعيا حيث أنه يلل  مناسب   المكاني  -ويعد الذكاء البصري 

تكوين صورة عقلية يتم  البصر حيث  األساس على حاسة  للمفردات   في  مألوفة  غير 
وكلما كانت هذه الصورة مبالغًا فيها وغير منطقية كلما تذكرها الفرد    تذكرها،المطلوب  

 إلخ.دجاجة تقرأ جريدة ......... أفضل، كتصوربصورة 
 ـ الدراسة: مشكلة 

 تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية: 
المكاني في تنمية مهارات   الذكاء البصري   ما صورة برنامج مقترح قائم على  •

 سمعيا؟  ينالتواصل غير اللفظي لدي األطفال المعاق
لية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى األطفال ما فاع •

 سمعيا؟ المعاقين 
الذكاء  طبق عليهم برنامج  الذين    هل توجد فروق بين األطفال المعاقين سمعياً  •

   البرنامج؟يطبق عليهم  الذين لم  واألطفال المعاقين سمعياً  ي المكانيالبصر 
لدى األطفال   يغير اللفظفاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التواصل    ما •

   العاديين؟



 

ذكاء البصري  طبق عليهم برنامج الهل توجد فروق بين األطفال العاديين الذين   •
   البرنامج؟يطبق عليهم ن لم طفال العاديين الذيواأل  المكاني -

البرنامج   • عليهم  طبق  الذين  سمعيًا  المعاقين  األطفال  بين  فروق  توجد  هل 
 البرنامج؟ واألطفال العاديين الذين طبق عليهم 

 البرنامج؟هل توجد فروق بين الذكور واإلناث بعد تطبيق  •
 ـ الدراسة: أهمية 

 التالية: تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط 
تساير هذه الدراسة االتجاهات الحديثة في التربية والتي تنادي بضرورة االهتمام   .1

 الروضة. بطفل 
االتصال غير   .2 األساس في مهارات  تمثل  التي  اإلبصار  االستفادة من حاسة 

 اللفظي لدى المعاق سمعيا لتكون بمثابة تعويض لفقد حاستي السمع والنطق. 
 الفرد،حلة عمرية هامة اذ تتبلور وتتشكل فيها شخصية  تتناول الدراسة الحالية مر  .3

لذا كان من األهمية معرفة أنواع الذكاءات لدى هذه الفئة وكذلك أساليب التعلم  
المناسبة من أجل تحسين أدائهم التواصلي واكتشاف قدراتهم الشخصية وتنميتها  

 موضوعية. على أسس 
غير    مية مهارات التواصلني لتالذكاء البصري المكان  تقديم برنامج قائم على .4

مما يسهل دمج تلك الفئة في المجتمع واالستفادة  اللفظي لدى المعاقين سمعيا  
 وقدراتهم. من إمكاناتهم 

تتوقع الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في الوقوف على المشكالت والمعوقات التي  .5
تقدم   التي  البرامج  المعاقين سمعيا من  األطفال  استفادة  دون  لهم لحل  تحول 

مشكالت التواصل وتقديم البرنامج الذي يساعد تلك الفئة في التعبير عن نفسها  
 أسوياء. واحتياجاتها والدمج في المجتمع كأفراد 



 

 ـ الدراسة: أهداف 
لفظي لدى األطفال  يتمثل الهدف العام للدراسة في تنمية مهارات التواصل غير ال

سمعياً  المكاني   المعاقين  البصري  الذكاء  على  قائم  برنامج  تصميم  خالل  من  وذلك 
 خالل:ويتحقق هذا الهدف من 

ت التواصل غير  االبصري المكاني لتنمية مهار   على الذكاءإعداد برنامج قائم   .1
 سمعيا. األطفال المعاقين اللفظي لدي 

 اللفظي. إعداد مقياس مهارات التواصل غير  .2
 ـ الدراسة: حدود 

 : تلتزم الدراسة الحالية باآلتي
 الحدود الزمانية:  .1

وحتى   فبراير 10الفترة الزمنية من  العينة خاللتم تطبيق أنشطة البرنامج على أفراد 
جلسة لكل   (20) يساوى    مجموعة بماأسبوعيًا لكل  جلستان    م. بواقع2013أبريل  16

 مجموعة خالل تطبيق البرنامج وزمن الجلسة ساعتين تقريبًا. 
 حدود المكانية:ال .2

( مدارس  روضات  في  البرنامج  تنفيذ  السمع  تم  وضعاف  للصم  اللغات   –األمل 
بحضور التجريبية الختامية  الجلسة  بعمل  الباحثة  وقامت  حده  على  مجموعة  كل   )

 المجموعتين التجريبيتين بمسرح الكلية. 
 

 الحدود البشرية:  .3
( طفال منهم  30ونة من ) تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة مك

( 30تجريبية مكونة من ) األخرى ( طفال عادي السمع، والمجموعة  15( أصما و)15)
( طفال عادي السمع. طبق على المجموعتين مقياس 15( اصما و) 15طفال منهم )



 

. بينما تعليمي لألسرةومقياس الذكاء واستمارة المستوى ال   مهارات التواصل غير اللفظي
 لى أطفال المجموعة التجريبية فقط. طبق البرنامج ع
    أدوات الدراسة: 

جودانف • إعداد/  الرجل.  رسم  السيد       هاريس.  -اختبار  الحليم  ترجمة/عبد 
 ( 2004)وآخرون 

   الباحثة /إعداد                               . التعليمياستمارة المستوى  •
 إعداد/ الباحثة     مهارات التواصل غير اللفظيمقياس  •
 إعداد/ الباحثة           . ذكاء البصري المكانيبرنامج ال •

   الدراسة:نتائج 
• ( مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  رتب  0.01توجد  متوسط  بين   )

  األولي لصالح المجموعة التجريبية األولي ومتوسط رتب المجموعة الضابطة  
 اللفظي. تنمية مهارات التواصل غير  المجموعة التجريبية األولي مما يشير إلى  

•  ( مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  رتب  0.01توجد  متوسط  بين   )
الثانية وم التجريبية  الضابطة  المجموعة  المجموعة  الثانية لصالح توسط رتب 

 المجموعة التجريبية الثانية. 
التجريبية األولي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب المجموعة   •

 ومتوسط رتب التجريبية الثانية.
في التطبيقين    طفالدرجات األ  متوسطهناك فروق ذات داللة إحصائية بين    •

اال في  البعدي  التطبيق  لصالح  والبعدي  للمجموعتين  القبلي    )التجريبية ختبار 
 (.  الثانية، والتجريبية األولى

في التطبيقين    طفال رجات األد   متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين   •
 (. الثانية األولى، الضابطة  القبلي والبعدي للمجموعتين )الضابطة


