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 امللخص:

التنبؤية بين الذاكرة البصرية والتمييز الكشف عن العالقة  ىدفت الدراسة الحالية إلى      
الكشف عن ، إضافة إلى البصري لدى األطفال الصم وضعاف السمع في مرحمة رياض األطفال

الفروق في الذاكرة البصرية والتمييز البصري لدى األطفال الصم وضعاف السمع وفقا الختالف 
طبيق مقياسي الذاكرة البصرية وتم تالعمر الزمني. -النوع االجتماعي -درجة القصور السمعي 

طفل  101والتمييز البصري تطبيقا فرديا بعد التحقق من الخصائص السيكومترية ليما عمى 
اصم وضعيف سمع في رياض األطفال في مدينة الرياض، وكشفت النتائج عن وجود عالقة 

لنوع بين التمييز البصري وكل من الذاكرة البصرية وبعض المتغيرات الديموجرافية ) ا
إمكانية التنبؤ  معاالجتماعي، العمر الزمني، نوع اإلعاقة السمعية )الصم، وضعاف السمع( 

في الذاكرة  ولم توجد فروق  الديموغرافية، بالتمييز البصري من خالل الذاكرة البصرية والمتغيرات
رية بين فروق في الذاكرة البصكما  لم توجد  ،بين الذكور واإلناثالبصرية والتمييز البصري 

في  بينيما  األطفال الصم واألطفال ضعاف السمع في حين كشفت النتائج عن وجود فروق
كما كشفت تائج الدراسة عن وجود اختالف في  ،التمييز البصري بينيما لصالح األطفال الصم 

التمييز البصري والذاكرة البصرية بين األطفال الصم وضعاف السمع تبعا الختالف العمر 
 سنوات.  6صالح األطفال في عمر الزمني ل

رياض   -القدرات المعرفية البصرية -التمييز البصري -الذاكرة البصرية الكمهات الهفتاحية:
  -ضعاف السمعو  الصم -األطفال
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The Relative Contribution of Visual Memory and Some Demographic 

Variables in Predicting Visual Discrimination of Deaf and Hard of 

Hearing Children. 

 Abstract  
 This study aimed to investigate the predictive relationship between 

visual memory and visual discrimination among deaf and hard of hearing 

children in the preschool stage, as well as to detect the differences in visual 

memory and visual discrimination among deaf and hard of hearing children 

according in relation to the degree of hearing impairment, gender, and age. A 

visual memory and a visual discrimination tasks were administered 

individually on 101 deaf and hearing-impaired children enrolled in 

kindergartens in Riyadh. Results revealed a relationship between visual 

discrimination and both visual memory and some demographic variables 

(gender, age, and type of hearing disability (deaf, and hard of hearing). Our 

findings also found no gender differences in visual memory and visual 

discrimination between males and females, in addition no differences were 

detected in visual memory between deaf and hearing-impaired children. In 

contrast, our results revealed that there were differences between deaf and hard 

of hearing children in the visual discrimination task in favor of deaf children, 

results also showed differences on visual discrimination and visual memory 

between deaf and hard of hearing children in regards to their age in favor of 

six-year-old children.  
 

Key words: Visual Memory- visual discrimination-visual cognitive abilities -  

kindergarten - Deaf - Hard of Hearing-  
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 املكدمة: 

 شيدت تربية وتعميـ الصـ وضعاؼ السهع تطورا كبيرا في العالـ العربي بصورة خاصة،      
والعناية بالعهميات الهعرفية بها يسيـ  العالقة،هع تحقيؽ التكاهؿ بيف العمـو الهختمفة ذات 
عمن النفس الهعرفي ثًرة عمهية  قد عاصرو  في تحقيؽ األىداؼ الهرجوة هف ترتبيتيـ. 

 الهعموهاتًهعالجة  ؿالعقؿ تهثمت في االىتهان بالعهميات الهعرفية بغرض تفسير كيفية عه
سييمة )وعهميا أنواع الذاكرةًوالعهميات الهعرفية الهختمفة التعمـ  دراسة يؽطر عف وتجييزىا
 في هختمؼ دراكية دورا ىاهاوتمعب الخبرات الهختمفة الحسية والحركية واإل .(7102والشايب، 

 .(7103حهد،أهظاىر النهو الهعرفي )
حيث يعتهػد الطفػؿ في هرحمػة الروضة عمػى االدراؾ البصػري في الػتعمـ بنسػبة تفػوؽ      

تزداد القدرة عمى االحتفاظ بالهعموهات لفترات كها  .(7102بدير والزهاهي،) األخػرىالحػواس 
 خالؿ ىذه في التخزيف الهؤقت  التحسف  يبدأقصيرة بشكؿ كبير خالؿ سنوات الطفولة. و 

لذاكرة قصيرة ا وتمعب ،بالهعموهاتواالحتفاظ  والذاكرةبها في ذلؾ التحميؿ اإلدراكي  الهرحمة 
تدعـ  الذاكرة كها  ،الهدى أدواًرا هيهة في دعـ اكتساب الهعرفة والهيارات أثناء الطفولة
في كؿ هف الطفولة  العاهمة البصرية الهعالجة والتعمـ في هجهوعة واسعة هف السياقات

السهعية والبصرية والتهييز وتعتبر عهميات الذاكرة  ).Gathercole,1999(البموغة هرحمو 
 تعمـ يتـحيث  (7103حهد،أهف أكثر الهيارات التي ينبغي العناية بيا في ىذه الهرحمة )هنيا 
والتي تخزف في الذاكرة ثـ يتـ استدعائيا عند  هف خالؿ الهرور بالخبرات الهختمفة الطفؿ

كها يزداد عدد األشياء التي يهكف لألطفاؿ تذكرىا بسرعة  .(7103حهد،أو الحاجة.)عصفور 
وتعتبر الذاكرة البصرية أقوى هف   al et (Cheng.(2020,خالؿ السنوات األولى هف الحياة

وهف الثابت أف  .(7171 وهعوض،)الهنيع بالهعموهات الذاكرة السهعية هف ناحية االحتفاظ 
ىناؾ تقدًها تطورًيا في طريقة تخزيف األطفاؿ لسمسمة قصيرة هف الرسوهات لألشياء الهألوفة 

هثؿ  ،يستفيد األطفاؿ األكبر سًنا بشكؿ أكبر هف استراتيجيات الذاكرةو لالسترجاع الفوري. 
 .( al et Hitch.1989,( ألسهاء األشياء الترديد الصاهت

ويؤدي القصور السهعي هنذ الوالدة إلى تغييرات تعويضية داخؿ النظاـ البصري تعزز      
يعتهد حيث  ) Proksch& Bavelier,(2002 االنتباه لمهجاؿ البصري الهحيطو الهعالجة 
في الهقاـ األوؿ عمى الطريقة الهرئية الستقباؿ الهعموهات وضعاؼ السهع الصـ  االطفاؿ
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في  ىؤالء األطفاؿ هف الهيـ فحص أداء  و( al et Parasnis.1996 ,(.وتوصيميا.
الهعالجة الهعرفية. والعديد هف القدرات الهتعمقة بالتعمـ والذاكرة ، حيث يعتقد اآلف أنيا 

ويختمؼ الصـ وضعاؼ السهع  .هترابطة بشكؿ وثيؽ هع الهعرفة المغوية والهيارات المغوية
ذاكرة اإلدراكية والذاكرة البصرية هها يؤكد عمى اف عف الساهعيف في األداء فيها يتعمؽ بهياـ ال

 .(Parasnis& Samar,1985) القصور السهعي قد يؤثر عمى وظائؼ هعالجة الهعموهات
وجود و عمى الرغـ هف أن )Proksch& Bavelier,(2002ويشير بروكش وبافيمر        
نو أ إالهف اآلراء  حوؿ تحسيف الهيارات البصرية لدى األفراد الصـ وضعاؼ السهع   العديد

كها فشمت بعض التقييهات  ،الدراساتلـ يتـ تدعيـ ذلؾ  إال هف خالؿ نتائج هختمطة هف 
النفسية لموظائؼ البصرية  في التحقؽ هف صحة رؤية الهيارات البصرية الهحسنة بعد 

في  وضعاؼ السهع  ظيرت دراسات قميمة فقط هيزة لألفراد الصـأفي حيف . القصور السهعي 
 الهياـ البصرية. 

أدت ىذه النتائج الهختمطة إلى تطوير نظريتيف هتنافستيف فيها يتعمؽ بأصؿ وقد         
وطبيعة التغييرات في الوظائؼ البصرية التي لوحظت بعد الحرهاف السهعي. تنص 'نظرية 

يعد التكاهؿ هتعدد الحواس و  ،لتكاهمية ضرورية لمتطور الطبيعيالنقص' عمى أف العهميات ا
يؤدي إلى قصور  هف حاسة السهع ُيعتقد أف الحرهاف و  في النهو الطبيعيأهرًا بالغ األىهية 

في الهقابؿ ، تنص 'النظرية . ) Proksch& Bavelier,(2002في الحواس األخرى 
التعويضية' عمى أف فقداف حاسة واحدة يهكف أف يقابمو اعتهاد أكبر عمى الحواس الهتبقية، 

 (Grafman, 2001). وبالتالي تعزيزىا 
أف فقداف إحدى الوسائؿ الحسية يؤدي إلى  نظرية التعويض الحسي تفترضفي حيف          

أخرى سميهة، لذا فيي تتنبأ بأف الفرد ذي اإلعاقة السهعية  قد يطور  حاسةتعويض في ال
(.و Bavalier et al.,2006وظائؼ بصرية هحسنة لتعويض نقص الهدخالت السهعية )

 )Crespo -Lópezواحدة هف ىذه الوظائؼ الهحّسنةالبصرية ذاكرة اليهكف أف تكوف 
)etal,2012 بصرية الذاكرة تفوؽ في الجود و  اشارت بعض الدراسات التجريبية إلى  وقدوقد

) Kyle & Harris    Parasnis et,2006(ذوي اإلعاقة السهعية   طفاؿاأللدى 
;1996,.al .وهع ذلؾ، ينبغي النظر في ىذه النتائج بحذر(Crespo -López (

etal,2012. 
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صـ وضعيؼ السهع األ تعميـ الطفؿتمعب الذاكرة البصرية دورا ىاها في و        
(Daneman, et al.,1995)    في  ف لمتهييز البصري لدى أطفاؿ الروضة دورا ىاهاأكها

 Woodrome)  شكاؿ والحروؼواأل ،هف تعرؼ عمى الصور تعميـ هيارات القراءة الهختمفة
& Johnson ,2009 ). تفوقا في اختبارات الصور الواضحة   ىؤالء األطفاؿ يظيرحيث
نيـ ألى إخرا في تذكر الصور الهبيهة هها يشير أفي حيف يظيروف ت قميمة الهثيرات البصرية

نها ا  فقط و  ال يعتهدوف في تخزيف الهعموهات في الذاكرة البصرية عمى الخصائص الفيزيائية
هف ىنا تسعى الدراسة  (7103،يعتهدوف في التخزيف عمى إعطاء هعنى لها يرونو )عطاؿ

الحالية لدراسة الذاكرة البصرية والتهييز البصري باعتبارىا هيارات ىاهة لألطفاؿ الصـ 
 وضعاؼ السهع.

 مشللة الدراسة : 

أىهية كبرى في  الهبكرة لو صـ وضعيؼ السهع في فترة الطفولةألف االىتهاـ بالطفؿ اإ    
يعتهد األطفاؿ الصغار حيث . (7103خروف، آهف الهيارات الضرورية )هنيب و  العديد تطوير 

ف ألى إ( 7102يشير الحويمة وأبو الديار )( و al Hitch et.1988,عمى الذاكرة البصرية)
تظير في هرحمة الطفولة الهبكرة وتؤثر عمى الطفؿ  هشكالت الذاكرة البصرية غالبا ها

عديدة في الذاكرة وجود هشكالت (7107نتػائج دراسػة الهينػا ) كها أوضػحت هستقبال.
 .في الهواقؼ التعميهية الهختمفة لدى أطفاؿ الروضةالبصرية 
نو عمى الرغـ هف أف أ( إلى al Pickering et.(2001 ,يشير بكرنج وآخروف و       

أنو ال ُيعرؼ سوى  العديد هف جوانب الذاكرة العاهمة السهعية أصبحت اآلف هفيوهة جيًدا، إال
وتعتبر الذاكرة البصرية هف أىـ العهميات العقمية، القميؿ عف طريقة عهؿ الذاكرة البصرية. 

 .(7171خاصة في الهراحؿ األولى هف عهر  الطفؿ )السيد وركزة،  تعمـ الفردلتي تؤثر عمى ا
( عمى أىهية الذاكرة البصرية ودورىا الحيوي في 7107ويؤكد جودة والصايغ )        

ليا ويؤكدا عمى أىهية دراسة  ـلمهعموهات وتوظيفي الصـ وضعاؼ السهعاكتساب الطالب 
تفعيميا واالستفادة هنيا في تعميهيـ. كها يشير  استراتيجياتالعهميات الهعرفية لدييـ وتحديد 

التأخر في التطور المغوي لدى الطالب قد يعزى إلى ضعؼ  ( إلى أف7101القريوتي )
كها ويشير  .والعهميات الهعرفية هثؿ التهييز السهعي والبصري اإلدراكية في الوظائؼالتسمسؿ 

تطوير الهيارات البصرية ف أإلى  ( al Santos et.2005 ,سانوتس  وآخروف) 
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(إلى أف الذاكرة 7102ويشير هراد)و.ونجاحبعتبرعنصرا أساسيا في االستعداد األكاديهي لمطفؿ 
ىـ هكونات الذاكرة العاهمة حيث تعتبر هصدرا ىاها الستقباؿ الهعموهات الحسية أهف  البصرية

 .نيا لـ تحظى باالىتهاـ بالدراسةأال إ
وعمى عكس الدراسات التي أظيرت هيارات فائقة في اإلدراؾ والتهييز البصري لدى األفراد      

أفادت ( Reynolds ;  2006 ,Stevens & Neville,1993(السهع الصـ وضعاؼ
وتشير  دراسات أخرى أف اإلعاقة السهعية تؤثر سمبا عمى هيارات  االنتباه االنتقائي البصري

أف أداء  عمى  وتؤكدتؤدي  إلى تدني هيارات االنتباه االنتقائي البصري لدى األطفاؿ  ياإلى أن
أسوأ بكثير هف األطفاؿ الساهعيف وذوي اإلعاقة   السهعالصغار الصـ وضعاؼ األطفاؿ 

  السهعية األكبر سنا
;Mitchell &Quittner et al.,1994; Quittner, 1996)  Smith etal,1998)  . 

وعمى الرغـ هف تناوؿ العديد هف الدراسات العربية  لمذاكرة البصرية والتهييز البصري          
عبدالرزاؽ ؛ 7102؛ بدير والزهاهي،7103أحهد،) هثؿ الروضةلدى الساهعيف في هرحمة 

؛ 7102الشعيبي،  ؛0332سالـ، ؛ 7102الزعبي، ؛ 7117؛ رضواف،0337،
العديد هف الدراسات العربية الذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى تناولت كها  (7113العقال،

أبو ت االنتباه )توتش التعمـ والتوحداألطفاؿ ذوي اإلعاقة هثؿ ذوي اإلعاقة الفكرية وصعوبات 
؛ 7107؛ الخطيب،7102؛ الحويمة وأبو الديار، 7102؛  البعمي،7107زيد وواعر، ؛ 

؛ 7103؛ العتيبي، 7171؛ السيد وركزة، 7102؛ السيد، 7102الراشد وآخروف ،
عبد ؛ 7107؛ عبد الحهيد، 7102؛ عبد الحهيد وآخروف، 7103سالـ، ؛  7101القريوتي،

؛ كـر الديف وآخروف،  7103قطب وحافظ، ؛ 7103عصفور وأحهد،  ؛7113ي،الهعط
 ؛7103وبراىيهي، هيمودي؛ 7171؛ هكي،7113هصطفى،؛ 7102؛هراد،7103

الدراسات العربية التي   قمةيالحظ  -حسب عمـ الباحثة-إال انو ( 7102نوروالفنيراوي،
تناولت الذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى الصـ وضعاؼ السهع وتؤكد عمى ذلؾ الدوة  

( التي تشير إلى قمة الدراسات العربية لمذاكرة البصرية لدى فئة ذوي اإلعاقة 7103)
( عمى قمة  الدراسات التي al Horn et.2005,خروف ) آالسهعية. كها يؤكد ىورف و 

اىتهت  بفحص تطور االنتباه البصري والتهييز البصري لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة السهعية  
( 7102وصت بف طالبي)أوقد  عمى الرغـ هف أىهيتيا في دعـ العهميات الهعرفية لدييـ.
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 الهزيد هف الدراسات التي تتناوؿ القدرات الهعرفية لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع بإجراء
 الدراسة الحالية لمكشؼ عف العالقة التنبؤية لمذاكرة البصرية والتهييز البصري جاءتوهف ىنا 

 هف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية. لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع 
 أسئلة الدراسة:

عالقة بيف التهييز البصري وكؿ هف الذاكرة البصرية وبعض الهتغيرات ىؿ توجد  -0
) النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع اإلعاقة السهعية )الصـ،  الديهوغرافية

 وضعاؼ السهع(.؟
يهكف التنبؤ بالتهييز البصري هف خالؿ الذاكرة البصرية وبعض الهتغيرات  ىؿ -7

) النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع االعاقة السهعية )الصـ،  الديهوغرافية
 وضعاؼ السهع(. 

ية لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع باختالؼ النوع ىؿ تختمؼ الذاكرة البصر  -3
 صعاؼ سهع(؟ -صـالسهعية )االجتهاعي، العهر الزهني، نوع اإلعاقة 

التهييز البصري لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع باختالؼ النوع  ىؿ يختمؼ -3
 عاؼ سهع(؟ض -صـالسهعية )االجتهاعي، العهر الزهني، نوع اإلعاقة 

 أهداف الدراسة: 

الكشؼ عف العالقة التنبؤية بيف الذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى األطفاؿ الصـ  -
 وضعاؼ السهع في هرحمة رياض االطفاؿ.

الكشؼ عف الفروؽ في الذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ  -
النوع -السهع في هرحمة رياض األطفاؿ وفقا الختالؼ درجة القصور السهعي 

 العهر الزهني. -الجتهاعي ا
 أهمية الدراسة:

 األهمية النظزية:

التي تناولت  -حسب عمـ الباحثة-قمة الدراسات العربية بصورة عاهة والدراسات الهحمية  -
 القدرات الهعرفية لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع في هرحمة رياض األطفاؿ.
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تعتبر ىذه الدراسة إضافة لألطر النظرية الهتعمقة بالذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى  -
 األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع .

 األهمية التطبيكية: 
قد تساعد نتائج ىذه الدراسة في توجيو اىتهاـ الباحثيف الى هزيد هف البحث حوؿ  -

بصرية لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ استراتيجيات تنهية هيارات التهييز البصري والذاكرة ال
 السهع في هرحمة هبكرة وتفعيميا لتحقيؽ النهو الهتكاهؿ ليـ في هختمؼ الجوانب.

قد تساعد نتائج ىذه الدراسة في توجيو أصحاب القرار والهسؤوليف في وزارة التعميـ عمى  -
العناية بتطوير هناىج الصـ وضعاؼ السهع في هرحمة ها قبؿ الهدرسة والعناية 

 الوظائؼ الهعرفية البصرية في تطوير قدراتيـ وتحسينيا. ب
والتحقؽ هف  3-3بناء هقياس لمتهييز البصري لألطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع في عهر  -

 خصائصو السيكو هترية.
 مصطلحات الدراسة: 

ىي القدرة عمى استدعاء الصور البصرية بعد فترة زهنية هف :  الذاكزة البصزية 
 (.(Lee 2003الوقت وتعد الذاكرة البصرية ركنا ىاها في حدوث عهمية التعمـ 

عمييا الطفؿ في هقياس الذاكرة البصرية  ؿالدرجة التي يحص :وتعزف إجزائيا بانها 
 بعاد الفرعية والدرجة عمى األالهستخدـ في الدراسة 

 البصزي : التمييز

شكاؿ التهييز البصري ىو "القدرة عمى التهييز بيف الهؤتمؼ والهختمؼ هف الصور واأل 
 (30، ص 7117وزكي  عبد الرحهف)والجهؿ القصيرة والكمهات والحروؼ.

نو " القدرة عمى التهييز بيف أالتهييز البصري ب (337، 0332ويعرؼ الزيات ) 
وجو االختالؼ بينيها هف حيث الموف والشكؿ والحجـ والنهط أدراؾ أوجو الشبو، و ا  شكاؿ و األ

 والوضوح والعهؽ والكثافة" 
نو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطفؿ في هقياس أوتعرفو الباحثة إجرائيا : ب 

 والدرجة عمى االبعاد الفرعية.  التهييز البصري
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( األصـ بأنو الشخص الذي يصؿ هقدار الفقداف (Moores, 2001عرَّؼ هوريس  الصـ:
( ديسيبؿ أو أكثر، ويعيؽ فيـ الكالـ هف خالؿ األذف وحدىا، سواًء 21السهعي لديو إلى )

 باستعهاؿ، أو بدوف استعهاؿ السهَّاعة الطبيَّة. 
( ضعيؼ السهع بأنو الشخص (Moores, 2001ضعاؼ السهع: عرَّؼ هوريس  

ديسبؿ، حيث يسبب صعوبة وليس  33-33ف السهعي لديو ها بيف الذي يتراوح هقدار الفقدا
 إعاقة في فيـ الكالـ هف خالؿ األذف وحدىا باستعهاؿ، أو بدوف استعهاؿ السهَّاعة الطبيَّة. 

 حمددات الدراسة:

الهحددات الهوضوعية: اقتصرت الدِّراسة عمى الكشؼ عف العالقة التنبؤية بيف الذاكرة     
البصري والكشؼ عف االختالؼ فييها في ضوء هتغيرات النوع االجتهاعي،  البصرية والتهييز

 ضعاؼ سهع(؟ -العهر الزهني، نوع اإلعاقة السهعية )صـ
الهحددات الهكانية: طبقت الدِّراسة في براهج الدهج في رياض األطفاؿ الحكوهية في     

 هدينة الرياض 
ـ وضعاؼ السهع الهمتحقيف في الهحددات البشرية: اقتصرت الدِّراسة عمى اال     طفاؿ الصُّ

 بزامج الدمج احللومية.

 :طار النظزي اإل

 الذاكزة البصزية :      

 الهدى( والذاكرةقصيرة العاهمة ): الذاكرة الحسية والذاكرة رئيسة ىيثالث هكونات لمذاكرة     
الذاكرة الحسية، ثـ حيث يستقبؿ الطفؿ الهعموهات عبر حواسو الهختمفة   في  طويمة الهدى

تنقؿ لمذاكرة العاهمة حيث تعالج فييا الهعموهات لفترة زهنية قصيرة ثـ تخزف في الذاكرة طويمة 
 ،  (7107الهدى)العتـو

يعتبر هفيـو الذاكرة العاهمة هف الهفاىيـ الحديثة وىي الذاكرة قصيرة الهدى والتي تعتهد و      
ثير ىاـ أتي تـ عرضيا عميو في فترة قصيرة وليا تعمى قدرة الفرد عمى استرجاع الهعموهة ال

لى إنيا وسيط في نقؿ الهعموهات أعمى اتخاذ القرار وعهميات االدراؾ وحؿ الهشكالت، كها 
تتدخؿ في جهيع أنواع السموؾ اإلنساني  و(7107الذاكرة طويمة الهدى )جودة والصايغ،

 وترهيزعمى استقباؿ وهعالجة  حيث تعهؿ(7103)بف يحي،كاديهية األساسية والهيارات األ 
 تمؾ الحفاظ عمى هف خالؿ  (7103)الشخيبي، وتخزينيا واسترجاعيا عند الحاجةالهعموهات 
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ذاكرة الالهعموهات وهعالجتيا في الذىف لفترة وجيزة هف الوقت ، وغالًبا ها يطمؽ عمييا 
  (Lauren ,2011). ة قصير ال

و عف طريؽ أها عف طريؽ البصر إتستقبؿ الذاكرة البصرية الهدخالت البصرية و       
يوهي. )الحويمة وأبو  وتستخدهيا بشكؿاسترجاعيا هف الذاكرة طويمة الهدى عمى شكؿ صور 

ساسية يتـ فييا الوعي بالهعموهات الحسية الواردة وهف أىي عهمية هعرفية و  (7102الديار، 
لى الذاكرة إ.ثـ تعالج فييا وتحاؿ  ثانية 03-01القصيرة الهدى بيف ثـ تخزف في الذاكرة 

جؿ غير هسهى ألى إالعاهمة ثـ تنتقؿ بعض الهعموهات الى الذاكرة طويمة الهدى لتخزينيا 
.وتسيـ الذاكرة العاهمة (7103-7107كوؾ، كميف وشيف ،ويتـ استعادتيا في وقت الحؽ )
 )(Gathercole,1999 , رؼوالهعا في اكتساب العديد هف الهيارات

أربع هكونات : الهكوف المفظي و البصري وتتكوف الذاكرة العاهمة في نهوذج بادلي هف        
( .  أها الهكوف أها 7102ونظاـ التحكـ الهركزي و هصدر األحداث )سييمة و الشايب ، 

إسترجاع الهكوف البصري الهكاني فيستقبؿ الهدخالت هباشرة عف طريؽ حاسة البصر أو 
الصور هف الذاكرة طويمة الهدى ، و يعهؿ ىذا الهكوف عمى الحفاظ عمى الهعموهات البصرية 
و الهكانية و هعالجتيا ويمعب دورا هيها في التوجيو الهكاني وحؿ الهشاكؿ البصرية 

(Baddely,2002 ،ويعتبر هكوف التحكـ الهركزي أكثر هساعدة و تدعيها لمهكوف البصري.)
هف خالؿ عناصر هنفصمة لكنيا هتفاعمة هع بعضيا ويتـ التحكـ في الهعموهات البصرية 
( لذلؾ يهكف اعتبار الذاكرة قصيرة الهدى تشتهؿ 7103البعض داخؿ هنظوهة الذاكرة )الدوة ، 

 . Della Sala et al., 1999)عمى هكونات بصرية هتسمسمة )
دراؾ البصري وتعتبر الذاكرة البصرية هف أنواع الذاكرة التي تصؼ العالقة بيف اإل       

والتخزيف العقمي واستدعاء الهعموهات البصرية عند الحاجة، وتعتهد عمى تخزيف الهعموهات 
هعرفية في صورة تراكهات بصرية  هها يكوف الصور الذىنية في الدهاغ في صورة نظـ 

وىي الذاكرة الهسؤولة عف تخزيف الهعموهات ذات االشكاؿ  (7102وعقمية ) نور والينراوي، 
في االحتفاظ بالهعموهات البصرية التي  يا ىـ وظائفأوتتحدد (7107واأللواف )عبد الحهيد،

يتمقاىا الفرد والتحكـ في الهياـ والهعموهات التي تحتاج صور بصرية وتخزيف هعموهات 
نوعية وفارقة لمهعموهات البصرية لمهوضوع الذي يتـ التعاهؿ هعو، وتنظيـ الهعموهات 

 ت الهتزاهنةكها تتفوؽ الذاكرة البصرية في حفظ الهعموها(7113البصرية )هصطفى، 
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(,2008.al Alvarado et(.  وتنخفض سعة الذاكرة البصرية حينها تكوف سهات الهثيرات
الموف، الشكؿ، الحجـ، ك ، وبالتالي تحتاج إلى االنتباه إلى كؿ ىذه األبعادهف بعد ألكثر تنتهي

لى تداخؿ بينيا إبعاد والهثيرات الهختمفة هها يؤدي الهدخؿ لكؿ ىذه األتعتبر  ألنيااالتجاه، 
 .(Chun ,2011)وبالتالي صعوبة في التذكر 

هرحمة الشحنة الحسية ويتـ فييا استقباؿ الهعموهات  :وتهر الذاكرة البصرية بهرحمتيف       
 ويالبصرية والهرحمة الثانية وىي الهحافظة عمى الهعموهات لفترة هف الزهف) نور والفينرا

وتبدأ هف استقباؿ تقوـ  الذاكرة البصرية بثالث عهميات رئيسة  وىي الترهيز و ( 7102
خيرا أثـ التخزيف واالحتفاظ بيا و  ،لى الصورة التي سيتـ تخزينيا فيوإالهعموهات وتحويميا 

كها  تسهح  (7107استدعاء الهعموهات الهرهزة هف هخزوف الذاكرة عند الحاجة)الخطيب، 
 (7102،بف طالبي)الذاكرة البصرية  بعهمية التحميؿ اإلدراكي حتى في غياب الهثير البصري 

الهثيرات البصرية التي يتعرض ليا الطفؿ  فإف الهعالجة اإلدراكية  بيعة وكثرة وتعقدونظرًا لط
ثيرات و لمهثيرات البصرية واالحتفاظ بيا في الذاكرة البصرية  تعتهد عمى اختيار ىذه اله

االحتفاظ بهعموهات الهثيرات عمى الهدى القصير ، إضافة الى التعرض الهتكرر لمهثير 
 البصري وكـ الهعموهات الهوجودة وعدد هرات االستفادة هف ىذا الهثير

Gathercole,1999). ;2002,Hollingworth& Henderson( . 
وقد كشفت نتائج الدراسات بأف الطاقة االستيعابية لمذاكرة قصيرة الهدى هحدودة جدا،       

في حيف يشير انج  ( 7100)الخميفة وعمي  وحدات3وتـ تحديد طاقتيا  بأنيا حوالي 
و أتحتفظ بأكثر هف خهس وحدات  أف الذاكرة البصرية ال (Eng et al.,2005) .واخروف  

لمفرد تخزيف العديد هف الصور خالؿ فترة قصيرة هف الزهف في حيف يتـ  هفاىيـ. حيث يهكف
 . Jiang et al., 2000) ) االحتفاظ بالتفاصيؿ ليذه الصور بصورة هحدودة جدا

تخزف حيث عددا هف خصائص الذاكرة البصرية  (7107)ويستعرض العتوـ         
تزيد عف الثانية، كها يهكف استدعاء الهعموهات هباشرة هنيا، ويساعد  الهعموهات لفترة ال

كها  كبر عمى سيولة تذكرىا، وال تحدث فييا أي هعالجات هعرفية.أبقاء الهعموهات فييا لفترة 
التعقيد هف سعة  يقمؿو بساطتيا حيث أتتاثر الذاكرة البصرية بتعقيد الهعموهات البصرية 

ويتـ تعريؼ وتخزيف الهثيرات البصرية هف خالؿ هجهوعة هف  .(7102الذاكرة البصرية)هراد،
لموف والشكؿ واإلضاءة والحجـ واالتجاه والهمهس. لذلؾ ، ال االهيزات الهرئية األساسية هثؿ 
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 في الذاكرةيعتهد االسترجاع الدقيؽ لألشياء عمى كهية الهعموهات التي يهكف االحتفاظ بيا 
قدرة الفرد عمى ربط ىذه الهيزات الهتنوعة في الذاكرة أو ربطيا يعتهد عمى ، ولكف أيًضا فقط

 .((Brockmole & Logie, 2013بشكؿ صحيح 
ف ىناؾ ثالثة أنظهة فرعية لمذاكرة البصرية ىي: ألى إ( 7103)حهد أيشير إبراىيـ و و       
البصرية طويمة الهدى، و  والذاكرةدى، لهرة اقصيالبصرية  والذاكرةية، لحسالبصرية  ا الذاكرة

الذاكرة البصرية الحسية  ىي الخبرة الشعورية الخاصة برؤية الشكؿ البصري اها الذاكرة 
في حيف تهتمؾ  البصرية قصيرة الهدى ىي  االحتفاظ بعدد قميؿ هف الهعموهات البصرية،

وتشهؿ الذاكرة طويمة الهدى تمؾ الجوانب  .الذاكرة البصرية طويمة الهدى سعة تخزيف كبيرة
هف الذاكرة التي 'تسهح بالوصوؿ إلى هخازف الهعرفة العاهة أو السترداد هعموهات حوؿ 

فبهجرد عدـ وجود الهثير أو االحتفاظ بو في الذاكرة  (Rose etal,2001(التجارب السابقة 
بؿ  يتـ تخزيف  الهرئية حولو؛البصرية  قصيرة الهدى ، ال يتـ االحتفاظ بالهعموهات 

الهعموهات حولو كتهثيؿ تجريدي قائـ عمى الهعنى وغير هرئي في الذاكرة طويمة الهدى 
Castelhano, & Henderson,2005)). 

 التمييز البصزي :

عمى تهييز  األشياء بناء عمى خصائصيا، وترتبط  الطفؿيهثؿ التهييز البصري  قدرة      
ترتبط بقدرتو عمى (كها 7101ىذه القدرة بسرعة ودقة إدراؾ التفاصيؿ الدقيقة،)القريوتي، 

شكاؿ هع دراؾ األلواف، حيث يستطيع التعرؼ عمى األلواف واألإالهالحظة الحسية التي تتضهف 
شكاؿ أوجو الشبو واالختالؼ بيف األكها يهكنو هالحظة ( 7100ح،االتهييز بينيا )القد

لحاسة البصر في جهع وتحميؿ و استغالل ويعتهد الطفؿ عمى( 7102اح، يوالحروؼ)ص
وتستهر هيارات التهييز البصري  (7113الينيدي، )الهعموهات والخبرات الحسية الهختمفة.

 (Piater & Grupen ,1999 )بالنهو خالؿ هرحمة الطفولة
وجو أويستطيع طفؿ الروضة وفقا لنهوه الهعرفي أف يالحظ الهثيرات الهختمفة ويهيز      

ثـ  يتعمـ استراتيجيات لمتهييز البصري هف خالؿ التفاعؿ (7102التشابو واالختالؼ)الشعيبي،
 .( (Piater & Grupen ,1999هع بيئتو 

هوجودة لدى بعض  ف ىناؾ صعوبات في التهييز البصري قد تكوفأ (0333ويذكرعيسى)     
و أشكاؿ والصور و اإلخفاؽ في التعرؼ عمى األأرضية األطفاؿ هثؿ : التهييز بيف الشكؿ واأل 
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ف الطفؿ الذي يعاني أمى ع( 7107)هحهد  كها يؤكد  عدـ القدرة عمى الهزاوجة بيف النظائر
والخمط  هف هشكالت في التهييز البصري تظير لديو هشكالت في التهييز بيف الشكؿ واالرضية

 شكاؿ والرهوز، والخمط بيف الهتشابيات وتظير لدييـ هشكالت في تعمـ الهفرداتبيف األ
قد األطفاؿ الذيف يعانوف هف هشكالت في التهييز البصري  فأ( 7102ح)ياويشير ص.هستقبال

بصار عادية، ولكف قد تكوف لدييـ صعوبة في تهييز الفرؽ بيف هثيريف إحدة يهتمكوف 
شكاؿ باختالؼ الحجـ والشكؿ والهسافة فقد كثر وحيف يفشؿ الطفؿ في تهييز األأو أبصرييف 

  .عداد والكمهاتتكوف لدييـ هشكالت في هعرفة واستخداـ الحروؼ واأل
عددا هف العواهؿ الهؤثرة عمى التهييز البصري وىي الذكاء، ( 7101 )ـئالدا ويحدد عبد      

ويشير القريوتي فعالي والعاطفي، الصحة العاهة، النضج، القدرة البصرية، االستعداد االن
إلى تحسف هستوى التهييز البصري لدى األطفاؿ هع تقدهيـ في العهر وتطوره  ( 7101)

بسبب النضج والتعمـ والتعرض لمهثيرات والخبرات البيئية الهختمفة . كها تستهر هيارات 
  ) & Grupen ,1999Piater(التهييز البصري بالنهو خالؿ هرحمة الطفولة 

أف آلية االنتباه البصري  ((Parasnis & Samar, 1982 ويؤكد بارسنز وسهر         
بسبب اعتهادىـ الهتزايد الساهعيف في األشخاص الصـ قد يتـ تنظيهيا بشكؿ هختمؼ عف 

تفوؽ الصـ عمى  افي دراسة الحقة ، وجد وعمى الطريقة البصرية لمتنبيو وتحميؿ الوظائؼ.
 والتهييز البصري لمهثيرات البصرية. توجيو انتباىيـ البصريفي  اقرانيـ الساهعيف 

Parasnis& Samar, 1985)) 
 الدراسات الشابكة: 

حيث البصرية لدى الصـ وضعاؼ السهع الذاكرة الدراسات التي تناولت  أجريت العديد هف    
الذاكرة البصرية لمصـ،  ((Todman & Seedhouse,1994تودهاف وسيدىاوس  اختبر

داءا هنخفضا في أأداًء فائًقا في هيهة االستدعاء الخالية هف العرض الهتزاهف و  الذيف أظيروا
 دراسة أجراىا بارزنس وآخروف بحثت  و هيهة االستدعاء التسمسمي لمهثيرات البصرية.

)Parasnis,etal, 1996(  تعزيز اإلدراؾ الهكاني عف هدى هساىهة القصور السهعي في
يختمؼ األطفاؿ سنة ولـ  07-01طفؿ هف الصـ وضعاؼ السهع في عهر  73لدى البصري 
اختبارات الهيارات الهكانية البصرية ، عمى في أدائيـ وضعاؼ السهع عف الساهعيف الصـ 

  .بالساهعيففترة ذاكرة بصرية أقصر لألرقاـ هقارنة كها اظيروا 
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 طفال ضعيؼ سهع 30 ذاكرة ((Cleary etal,2001 كميري وآخروف  فحصتكها          
الذاكرة العاهمة  وهقارنة تتراوح أعهارىـ بيف ثهاني وتسع سنوات هف زارعي القوقعة ههف

أف األطفاؿ الساهعيف سجموا درجات  الدراسة  وجدتالساهعيف  بأقرانيـالبصرية والسهعية 
دراسة  ها كشفت عنوىذه النتيجة  عه تواتفق  .أعمى بكثير، هف األطفاؿ زارعي القوقعة

هف طفاًل  73لدىذاكرة الهيارات  الذي درس(Dawson etal,2002)خروف آداوسف و 
 طفؿ ساهع  73 بأداءوهقارنتيا عاًها ،  00إلى  3تتراوح أعهارىـ بيف ههف ،  زارعي القوقعة

يجدوف صعوبة أكبر في ترهيز ف األطفاؿ ذوي القصور السهعي أوكشفت النتائج عف 
 )كها قارنت كميري وباسوني هعيف.االسواستدعاء قوائـ الهحفزات البصرية الهكانية هف أقرانيـ 

Cleary & Pisoni ,2004)   طفؿ هعاؽ سهعيا زارع لمقوقعة في  30الذاكرة البصرية لدى
 زارعي القوقعة  األطفاؿتشير النتائج الحديثة إلى أف سنوات باألطفاؿ الساهعيف و  3-2عهر 

في هياـ الذاكرة ذات التسمسؿ البصري / البصري الساهعيف األطفاؿ  قؿ هفأداء أيؤدوف 
  .الهكاني عمى الهدى القصير

العالقة بيف الذاكرة العاهمة وقدرات القراءة لمكشؼ عف دراسة ( 7113)ثابت كها أجرى        
الرياض هف خالؿ هقارنة استراتيجيات الذاكرة العاهمة  هدينة الصاهتة لدى ضعاؼ السهع في

االبتدائي والصؼ  السادسضعاؼ السهع في الصؼ  هف 37و طالب ساهع 33لدى عينة هف
عمى  العاهمةتفوؽ الساهعيف في اختبارات الذاكرة كشفت النتائج عف الثالث الهتوسط وقد 

لهقارنة  التي ىدفت الى  (7112صديؽ)واتفقت ىذه النتيجة هع دراسة  .ضعاؼ السهع
-07في عهر )  طالبة ساهعة 33سهعيا و هف الهعاقات33اء العقمي الهعرفي بيفداأل
(هف خالؿ دراسة االنتباه والذاكرة القصيرة الهدى وبعض العهميات الهعرفية وكشفت النتائج 03

عف وجود فروؽ دالة في الذاكرة قصيرة الهدى بيف الساهعات وفاقدات السهع لصالح 
الساهعات كها كشفت الدراسة عف وجود فروؽ بيف الصـ وضعيفات السهع في الذاكرة قصيرة 

 ى لصالح ضعيفات السهع .الهد
بيدؼ دراسة الذاكرة  (Wong et al. ,2008)خروف آجراىا ونج و أوفي دراسة        

 32ذكور  21صـ أ 072العينة وشهمت  الهتوسطة الهرحمةالبصرية العاهمة لدى الصـ في 
ناث كشفت النتائج عف أىهية الذاكرة البصرية كهكوف هعرفي لدى الطالب الصـ كها كشفت إ

الدراسة عف استخداـ الطالب الصـ لعهميات تخزيف وهعالجة لمهعموهات ويطبقوف استراتيجيات 
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ولـ تكشؼ الدراسة عف وجود فروؽ بيف الذكور  هعرفية دوف المجوء الى المغة المفظية
  .ة البصريةواالناث في الذاكر 

الطالب تطور الذاكرة البصرية بيف Quittner et al 2010 ) )خروف آكوتنر و  وقارف     
ساهع طالب  77 صـ و أطالب  77 والساهعيف في الهرحمة الثانوية وشهمت العينة  الصـ
الهدى في الذاكرة البصرية قصيرة  الصـعمى  الساهعيف  نتائج في البداية تفوؽالرت يأظ

في حيف اظير الطالب ذوي اإلعاقة السهعية تحسنا همحوظا بعد التدريب لهدة  الهدى  وطويمة
جرى كابمف أوعمى نفس الهرحمة  شيريف في الذاكرة البصرية وقمت الفروؽ بيف الهجهوعتيف.

(Kaplin 2010)  دراسة لمكشؼ عف عالقة التحصيؿ الدراسي بالذاكرة البصرية لدى ذوي
طالب هف هستويات تحصيمية هختمفة وكشفت  31عينة الدراسة اإلعاقة السهعية شهمت 

الدراسة اف التحصيؿ الدراسي لدى الطالب ذوي اإلعاقة السهعية يعتهد عمى الهستقبالت 
 دراسةوفي  .الحسية البصرية وقد كانت العالقة دالة بيف الذاكرة البصرية والتحصيؿ الدراسي

استخداـ برناهج هعرفي في تنهية سعة  ثرأ( لمكشؼ عف 7107جودة والصايغ ) أجراىا
الذاكرة العاهمة البصرية لدى الطالبات الهعاقات سهعيا والطالبات الساهعات في الهرحمة 

ا وكشفت النتائج عف فاعمية البرناهج في يطالبة هعاقة سهع 02طالبة ساهعة،  02الجاهعية 
 López)-ز كريزبو)وىدفت دراسة أجراىا لوب .تنهية سعة الذاكرة العاهمة البصرية

,2012.al Crespo,et  الصـ وضعاؼ إلى الكشؼ عف الذاكرة البصرية لدى األطفاؿ
طالب وكشفت النتائج  31والذيف يستخدهوف أشكاال هختمفة لمتواصؿ وشهمت العينة  السهع

هيهات  و لغة اإلشارة فقط أفقط  عف اكهاؿ هجهوعات الصـ التي تستخدـ االتصاؿ الشفيي
 قؿ هف الصـ  الذيف يستخدهوف طرؽ هختمفة لمتواصؿ.أالذاكرة البصرية بدقة 

بيدؼ دراسة فاعمية برناهج تجريبي لتحسيف ( 7103)جراىا يزاتأ وفي دراسة تجريبية      
الذاكرة البصرية والسهعية والمهسية لدى األطفاؿ الصـ زارعي القوقعة في هرحمة الروضة في 

سنوات وكشفت الدراسة عف فعالية البرناهج العالجي في تحسيف  3 -3الجزائر هف عهر
 tani Zadeh, & (Tangesحهديأكها قارف تانجستاني زاده و الذاكرة لدى األطفاؿ.
Ahmadi ,2015)  طالب  31الطالب الصـ و طالب هف  31 لدى البصرية ذاكرة العهؿ

النتائج أف ىناؾ فرًقا كبيًرا بيف الهجهوعات  وكشفت  طالب ساهع 31بضعاؼ السهع هف 
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ولـ تظير فروؽ أكثر هف الهجهوعتيف األخرييف الساهعة الهجهوعة كاف هتوسط حيث  الثالث
 وضعاؼ السهع.بيف الصـ 

طالب  033طالب ساهع في الهرحمة االبتدائية  711دراسة عمى (7103 )جرى هطرأكها     
هعاؽ سهعيا في سوريا وكشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ بيف الساهعيف وذوي اإلعاقة 
السهعية في الذاكرة البصرية الهكانية وذاكرة االشكاؿ واألرقاـ في حيف وجدت فروؽ في ذاكرة 

حرؼ لصالح الساهعيف كها لـ تظير فروؽ بيف الذكور واالناث ذوي اإلعاقة السهعية  في األ
طالبة  03 و صـ وضعيؼ سهعأطالب  02  داءأ( 7103)الدوة . وحممت الذاكرة البصرية

قياس هكونات الذاكرة العاهمة ) هكوف التكرار الصوتي ،   هياـعمى صهاء وضعيفة سهع 
الفروؽ بيف الذكور الهكانية ، وهكوف الضبط التنفيذي ( لهعرفة وهكوف الموحة البصرية 

دقة فى األداء عمى أكثر  النتائج أف الطمبة الصـ وضعاؼ السهع الذكور وكشفت  ،ناثواإل 
قياس الهكوف البصري  هياـاألكثر دقة فى األداء عمى  كها كانواقياس الهكوف الصوتي  هياـ

) هدى سعة  التنفيذيهكوف الضبط  هياـاألداء عمى و (  البصريةالهكاني )تتبع الهسارات 
)أثر  التنفيذيالضبط  هياـاألداء عمى  في ت تفوقيفالطالباظيرت أ بنهاالعينية( .  لفيـا

  ولـ تظير فروؽ بيف الذكور واالناث في سرعة األداء.استروب ( .  ظاىرة
دراؾ البصري العالقة بيف اإل لمتعرؼ عمى  ( 7102)بف طالبي أجراىا دراسة وفي      

دراؾ البصري والذاكرة ة لدى ذوي اإلعاقة السهعية ودراسة الفروؽ في اإليوالذاكرة البصر 
طفؿ زارع قوقعة  03لهعينات السهعية اوالصـ هستخدهي  القوقعةالبصرية ببيف الصـ زارعي 

سنوات وكشفت الدراسة  01-3أعهارىـ بيف  تراوحتطفؿ يستخدـ هعينات سهعية ههف  03
دراؾ البصري والذاكرة البصرية كها لـ تكشؼ الدراسة عف فروؽ بيف عف عالقة طردية بيف اإل

( 7102نور والفنيراوي ) وىدفت دراسة .دراؾ البصريالهجوعتيف في الذاكرة البصرية واإل
هع  والعادييفياجات الخاصة لمكشؼ عف الفروؽ في الذاكرة البصرية لدى الطالب ذوي االحت

طالب وكشفت النتائج عف  711تـ تطبيؽ الهقياس عمى و دراسة االختالؼ في ضوء الجنس 
فروؽ في الذاكرة العاهمة بيف الطالب العادييف وذوي االحتياجات الخاصة لصالح العادييف كها 

االنتباه ولمكشؼ عف سعة  .ناث لصالح الذكوركشفت الدراسة عف فروؽ بيف الذكور واإل 
أجرى   الديهوغرافيةوسرعة هعالجة الهعموهات في الذاكرة البصرية في ضوء بعض الهتغيرات 

 02فوؽ -3هف عهر  هف ذوي اإلعاقة السهعية في هصر 711 عمى( 7103الشخيبي )
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كشفت عف وجود فروؽ في سعة االنتباه وسرعة هعالجة الهعموهات في الذاكرة ،  سنة
اإلعاقة السهعية البسيطة والشديدة لصالح البسيطة، كها ظيرت الفروؽ البصرية بيف ذوي 

لـ توجد فروؽ بيف الذكور  و أيضا بيف الشديدة والهتوسطة لصالح ذوي اإلعاقة الهتوسطة.
  .ناثواإل 

 :اواجزاءاتهالدراسة منهج 

 منهج الدراسة:

النسبي لمذاكرة اإلسياـ استخدهت الدراسة الهنيج الوصفي االرتباطي وذلؾ لمكشؼ عف      
البصرية وبعض الهتغيرات الديهوجرافية في التنبؤ بالتهييز البصري لألطفاؿ الصـ وضعاؼ 

 السهع.
 عينة الدراسة: 

صـ وضعيؼ سهع الهمتحقيف في الروضات أطفؿ  010شهمت عينة الدراسة عمى     
اوحت اعهاىـ ههف تر في هدينة الرياض الصـ وضعاؼ السهع الحكوهية في براهج دهج 

( يوضح توزيع العينة حسب 0دوؿ رقـ )جوال( 3.3( سنوات بهتوسط عهري )3-3بيف)
 :متغريات الدراسة 

 ( 1خذول)

 وفك يعهىياحهى األونُت انصى وضعاف انغًع حىصَع عُُت 

 انُغبت انعذد انخصُُف انًخغُشاث

 دسخت اإلعالت
 2113 22 ضعاف انغًع

 2.12 22 انصى

 اندُظ
 4515 46 ركش

 5415 55 أَثً

 انعًش

 .211 22 عُىاث 4

 3412 35 عُىاث 5

 4316 44 عُىاث 6

 10010 101 انًدًىع
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 أدوات الدراسة:

 .ت(:د-مكياس الذاكزة البصزية ) معوض

سنوات ويتكوف هف  3- 3هقياس غير لفظي تـ اعداده لمتطبيؽ عمى األطفاؿ هف سف 
أبعاد ىي) تذكر األشكاؿ اليندسية،  3هوزعة عمى فقرة  73هجهوعة هف الصور هوزعة عمى 

 تذكر اشكاؿ ال هعنى ليا، تذكر صور، تذكر الحروؼ،  تذكر األرقاـ (. ولكؿ بعد خهس صور
وتـ التحقؽ هف الخصائص  بحيث يشير الطفؿ الى الصورة التي تـ عرضيا عميو واخفاءىا،

طفؿ وطفمة  32طالعية قواهيا السيكوهيترية الذاكرة البصرية بالتطبيؽ عمى هجهوعة است
سنوات وكانت قيهة هعاهؿ الثبات باستخداـ التجزئة  3-3ساهعيف تتراوح أعهارىـ بيف 

. ولمتحقؽ هف ثبات االختبار وهالئهتو لمتطبيؽ عمى الصـ وضعاؼ السهع 1.23النصفية 
 3-3طفؿ أصـ وضعيؼ سهع ههف تراوحت أعهارىـ بيف  31قاهت الباحثة بتطبيقو عمى 

 1.37وبمغ هعاهؿ ثبات التجزئة النصفية 1.23ريتشارسوف-وات هعاهؿ ثبات كودرسن
  :التمييز البصزي ) من إعداد الباحجة(مكياس 

وىو هقياس غير لفظي يطبؽ عمى  أعدت الباحثة هقياس التهييز البصري لألطفاؿ      
عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ذات  االطالعبعد وذلؾ ، سنوات 3-3في عهر طفاؿاأل

 عدادإ وتـدقيقة.  31-73ويطبؽ االختبار تطبيقا فرديا ويستغرؽ تطبيقو بيف  ،العالقة
 الهطموب حسب هنيا الطفؿ يختار الصور هف هجهوعة هف يتكوفو  لمهقياس الهبدئية الصورة
 : ربع أبعاد ىيأعمى  فقرة هوزعة 33 هف وتتكوف
 ( صور هتشابية 3)فقرات كؿ فقرة تتكوف هف  2ويتكوف هف  هف األشكاؿ الهختمؼ

 يختار هنيا الطفؿ الشكؿ الهختمؼ. وصورة واحدة هختمفة 
 هتشابية  ( صور3)فقرات كؿ فقرة تتكوف  2ويتكوف هف  الهختمؼ هف الحيوانات

 هنيا الطفؿ صورة الحيواف الهختمؼ.  هختمفة يختارلحيواف هعيف وصورة واحدة 
  صور هتشابية ( 3)فقرات كؿ فقرة تتكوف هف  2ويتكوف هف  الهختمؼ هف الحروؼ

 هنيا الطفؿ الحرؼ الهختمؼ.  ويختارلشكؿ حرؼ هعيف وصورة واحدة هختمفة 
 -  فقرات كؿ فقرة تتكوف هف  2ويتكوف هف  .الهتشابية والهختمفةتهييز األزواج

زوجيف هف الصور، احداىا هتشابية واألخرى هختمفة ويطمب هف الطفؿ اختيار الزوج 
 الهختمؼ.
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 اخلصائص الشيلومرتية ملكياس التمييز البصزي: 

 صدق املكياس:

هف الهحكهيف الهختصيف في التربية الخاصة  ( هحكـ00)تـ عرض الهقياس عمى   
لقياس التهييز  وذلؾ بيدؼ التأكد هف هدى هناسبتو والقياس النفسي وعمـ النفس الهعرفي
كؿ % لمحكـ عمى 23وأخذت نسبة اتفاؽ بيف الهحكهيف  البصري وهناسبتو لمهرحمة العهرية.

  فقرات بناء عمى اتفاؽ الهحكهيف. 3، وتـ حذؼ فقرة
 :حشاب االتشاق الداخلي 

لمتحقؽ هف االتساؽ الداخمي لفقرات الهقياس  قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ ارتباط  
 ( يوضح النتائج 7كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمهقياس، والجدوؿ رقـ )
 (2خذول )

 انخًُُض انبصشٌ بانذسخت انكهُت نهبعذ انًُخًُت إنُه يمُاط فمشاثيعايالث اسحباط 

 (40االعخطالعُت: ٌ= )انعُُت

 األبعاد

 انًخخهف فٍ األشكال
انًخخهف فٍ 

 انحُىاَاث
 انًخخهف فٍ انحشوف

حًُُض األصواج 

انًخشابهت واألصواج 

 انًخخهفت

 يعايم االسحباط و يعايم االسحباط و يعايم االسحباط و يعايم االسحباط و

1 014322** 2 015225** 16 016235** 23 013253* 

2 016206** 10 015651** 12 01520.** 24 013656* 

3 015165** 11 0155..** 1. 016601** 25 015622** 

4 014266** 12 015623** 12 012024** 26 013533* 

5 0133.5* 13 016222** 20 012121** 22 015154** 

6 016022** 14 013466* 21 0145.3** 2. 015220** 

2 016462** 15 015114** 22 0132.5* 22 016223** 

. 016256**     30 014.25** 

  0101** دانت عُذ يغخىي  0105* دانت عُذ يغخىي 

هف الجدوؿ السابؽ وجود هعاهالت ارتباط دالة بيف جهيع فقرات الهقياس  يتضح 
 والدرجة الكمية لو هها يشير إلى هالئهة استخداـ الهقياس في الدراسة الحالية.

 هقياسهعاهالت ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف أبعاد كها قاهت الباحثة بحساب  
 :لوالتهييز البصري، بالدرجة الكمية 
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 (3)  خذول

 انخًُُض انبصشٌ بانذسخت انكهُت نالخخباس يمُاطيعايالث اسحباط أبعاد 

 (40)انعُُت االعخطالعُت: ٌ=

 يعايم االسحباط انبعذ

 **01.455 انًخخهف فٍ األشكال

 **01.251 انًخخهف فٍ انحُىاَاث

 **01.222 انًخخهف فٍ انحشوف

حًُُض األصواج انًخشابهت واألصواج 

 انًخخهفت
016122** 

 0101** دانت عُذ يغخىي 

الدرجة عمى كؿ بعد هف ( وجود هعاهالت ارتباط دالة بيف 3رقـ ) ويتضح هف الجدوؿ 
والدرجة الكمية لو هها يشير إلى هالئهة استخداـ الهقياس هع األطفاؿ الصـ  ابعاد الهقياس

 وضعاؼ السهع، 
 ثبات مكياس التمييز البصزي:

استطالعية هف األطفاؿ الصـ  الهقياس تـ تطبيؽ الهقياس عمى عينةلمتحقؽ هف ثبات        
وبمغ هعاهؿ الثبات بحساب هعاهؿ طفؿ  31عددىا وضعاؼ السهع في هرحمة الروضة 

وتعتبر ىذه 1.27كها بمغ هعاهؿ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية  1.23ريتشارسوف -كودر
 في الدراسة الحالية. ألغراض تطبيؽ الهقياس هناسبةالقيـ 

 التمييز البصزي: لفكزات مكياسوالتمييز معامالت الشهولة 

يوضح قيـ قاهت الباحثة بحساب هعاهالت السيولة لفقرات الهقياس والجدوؿ التالي       
 هعاهالت السيولة.
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 ( 4خذول سلى )

 انخًُُض انبصشٌ نفمشاث يمُاط يعايالث انغهىنت 

 (40االعخطالعُت: ٌ= )انعُُت

 و يعايم انغهىنت و
يعايم 

 انغهىنت
 و

يعايم 

 انغهىنت

1 01.5 11 01.0 21 0120 

2 0165 12 01.5 22 01.3 

3 01.5 13 0162 23 01.2 

4 01.0 14 0120 24 0163 

5 01.0 15 0120 25 0150 

6 01.2 16 0125 26 01.5 

2 016. 12 0160 22 0120 

. 0122 1. 0125 2. 01.0 

2 016. 12 01.2 22 01.5 

10 0163 20 0123 30 0123 

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ هعاهالت السيولة لفقرات الهقياس تراوحت بيف  
1.31- 1.31) 

 ( يوضح القيـ.3كها تـ حساب هعاهالت التهييز لفقرات الهقياس والجدوؿ رقـ ) 
 (5خذول سلى )

 انخًُُض انبصشٌيعايالث انخًُُض نبُىد اخخباس 

 (40)انعُُت االعخطالعُت: ٌ=

 يعايم انخًُُض و يعايم انخًُُض و يعايم انخًُُض و

1 0133 11 0135 21 015. 

2 0154 12 0135 22 0142 

3 0133 13 0125 23 016. 

4 0136 14 0125 24 0154 

5 0133 15 0135 25 0125 

6 0150 16 0150 26 0161 

2 0161 12 0152 22 0152 

. 015. 1. 0150 2. 0135 

2 016. 12 0150 22 0142 

10 016. 20 0151 30 0152 

لفقرات الهقياس تراوحت  التهييزيتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ هعاهالت  
 وىي قيـ جيدة لمتهييز. (1.23 -1.33)بيف
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 األساليب اإلحصائية املشتخدمة:

اإلحصائية الهناسبة لإلجابة عمى أسئمة الدراسة وىي: استخدهت الباحثة األساليب         
، هعاهؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ، تحميؿ االنحدار الهتعدد، اختبار )ت( هعاهؿ ارتباط بيرسوف

  ، تحميؿ التبايف األحادي.لداللة الفروؽ لمعينات الهستقمة
 إجراءات الدراسة:

خالقيات البحث العمهي في جاهعة الهمؾ سعود عمى أالحصوؿ عمى هوافقة لجنة  -0
 اسة.تطبيؽ أدوات الدر 

الخصائص السيكوهترية ألدوات الدراسة عمى عينة استطالعية هف الصـ  التحقؽ هف -7
 في هرحمة رياض األطفاؿ. وضعاؼ السهع

الحصوؿ عمى هوافقة أولياء األهور عمى تطبيؽ أدوات الدراسة عمى الصـ وضعاؼ  -3
قيف في رياض األطفاؿ الحكوهية في براهج دهج الصـ وضعاؼ السهع السهع الهمتح

 في هدينة الرياض.
وشرح  تطبيقا فرديا تطبيؽ أدوات الدراسة عمى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع -3

 التعميهات بطريقة التواصؿ الهناسبة لمطفؿ.
 النتائج وكتابة التوصيات. البيانات وهناقشةتحميؿ  -3

 نتائج الدراسة:

لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى )ىؿ  توجد عالقة بيف التهييز البصري  
وكؿ هف الذاكرة البصرية وبعض الهتغيرات الديهوجرافية ) النوع االجتهاعي، العهر الزهني، 
نوع اإلعاقة السهعية )الصـ، وضعاؼ السهع(.؟قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ ارتباط 

بيف هتغير التهييز البصري و الذاكرة البصرية، والعهر  Pearson correlationبيرسوف
بيف   Point-biserial correlationالزهني. كها تـ حساب هعاهؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ

: النوع  Discrete dichotomyهتغير التهييز البصري والهتغيرات التصنيفية الهتقطعة 
= أصـ( . 0= ضعيؼ السهع،  1) = ذكور(، واالعاقة السهعية 0=إناث، 1االجتهاعي )

ويوضح جدوؿ ) ( هصفوفة هعاهالت االرتباط بيف هتغير التهييز البصري والذاكرة البصرية 
االعاقة السهعية )الصـ،  ) النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع الديهوغرافيةوالهتغيرات 

 وضعاؼ السهع(: 
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 ( 6) خذول

 انذًَىغشافُتشٌ وانزاكشة انبصشَت وانًخغُشاث يصفىفت االسحباط بٍُ يخغُش انخًُُض انبص

 (101)انُىع االخخًاعٍ، انعًش انضيٍُ، َىع االعالت انغًعُت )انصى، وضعاف انغًع( )ٌ = 

انخًُُض  انًخغُشاث و

 انبصشٌ

انزاكشة 

 انبصشَه

انعًش 

 انضيٍُ

انُىع 

 االخخًاعٍ

َىع 

االعالت 

 انغًعُت

انخًُُض  1

 انبصشٌ

1     

انزاكشة  2

 انبصشَه

05656** 1    

انعًش  3

 انضيٍُ

05251* 05121 1   

انُىع  4

 االخخًاعٍ

05001 -

050.5 

-

05026 

1  

االعالت  5

 انغًعُت

05221* 05104 -

05023 

01222 1 

 (0501(  ** دال عٍ يغخىي )0105* دال عُذ يغخىي )

 ( ها يمي:3) رقـ يتضح هف جدوؿ 
(، 15333بيف التهييز البصري والذاكرة البصرية ) ) rp (بمغت قيهة هعاهؿ ارتباط بيرسوف -

(، بينها 1510ولقد اتسـ بكونو هعاهؿ ارتباط قوي وهوجب وداؿ إحصائيا عند هستوى )
( وىو هعاهؿ داؿ 15730بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط بيف التهييز البصري والعهر الزهني )

 (.  1513إحصائيا عند هستوى )
  rpb  (Point-biserial correlation ثنائي التسمسؿ )بمغت  قيهة هعاهؿ االرتباط  -

(؛ وىو يتسـ بكونو  داؿ إحصائيا 15770بيف هتغير التهييز البصري  واالعاقة السهعية )
 (. 1513عند هستوى )

  rpb  (Point-biserial correlation بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ ) -
( ؛ وىو هعاهؿ ارتباط غير داؿ 15110االجتهاعي ) بيف هتغير التهييز البصري  والنوع

 ( .1513احصائًيا عند هستوى )
ولإلجابة عمى السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى "ىؿ يهكف التنبؤ بالتهييز البصري هف  

)النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع  الديهوغرافيةخالؿ الذاكرة البصرية وبعض الهتغيرات 
تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الهتعدد  بطريقة انتر االعاقة السهعية )الصـ، وضعاؼ السهع(".؟

Inter    وذلؾ هف أجؿ التوصؿ إلى هعادلة خطية تربط بيف عدة  هتغيرات أحدىا هتغير تابع
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هثمة في الهتغيرات الهستقمة  أو الهنبئة ) الدرجة الكمية لمتهييز البصري( وبقية الهتغيرات الهت
 وىي )الدرجة الكمية لمذاكرة البصرية، النوع االجتهاعي، العهر الزهني(.

( نتائج تحميؿ االنحدار الهتعدد لمتعرؼ عمى الهتغيرات التي 2(، )2يوضح جدولي )    
 طفاؿ ذوي االعاقة السهعية.استطاعت التنبؤ بدرجة التهييز البصري لدى األ

 ( 2ذول )خ

 ححهُم حباٍَ االَحذاس انًخعذد نخعشف انًخغُشاث انخٍ حغهى فٍ انخُبؤ بذسخت انخًُُض انبصشٌ

 يصذس انخباٍَ
يدًىع 

 انًشبعاث

دسخاث 

 انحشَت

يخىعط 

 انًشبعاث
 لًُت )ف(

يعايم  انذالنت

انخحذَذ 

R2 

 3035.11 4 12155244 االَحذاس
225205 

05000 
014.1 

  1356.2 26 .1313550 انبىالٍ

      252.5252 انكهً

 (0101** دال عُذ يغخىي )

( هها يشير إلى 1.10( أف قيهة ؼ دالة عند هستوى ) 2) رقـ  يتضح هف جدوؿ
االعاقة السهعية  نوعداللة إحصائية لكٍؿ هف الدرجة الكمية لمذاكرة البصرية، و  يوجود تأثير ذ

التنبؤ بالدرجة الكمية لمتهييز البصري. كها  في) ضعؼ السهع، الصهـ( ، والعهر الزهني 
ف كؿ هف الدرجة الكمية أ( أى 1.320بمغ )    R2 يتضح هف الجدوؿ أف قيهة هعاهؿ التحديد

االعاقة السهعية ) ضعؼ السهع، الصهـ( ، والعهر الزهني استطاعت  نوعلمذاكرة البصرية، و 
                                                                   هييز البصري.  %( هف التبايف الكمى لمدرجة لمت32.0أف يفسروا هعا  )

( نتائج تحميؿ االنحدار الهتعدد لهتغير التهييز البصري عمى الدرجة 2) رقـ و يوضح جدوؿ   
عاقة السهعية ) ضعؼ السهع، الصهـ( ، والعهر الزهني، اإل نوعالكمية لمذاكرة البصرية، و 

ويهكف هف خاللو الحصوؿ عمى هعادلة االنحدار التي يهكف هف خالليا التنبؤ بدرجة التهييز 
 البصري.                   
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 (.خذول )

، َخائح ححهُم االَحذاس انًخعذد نًخغُش انخًُُض انبصشٌ عهً انذسخت انكهُت نهزاكشة انبصشَت 

 االعالت انغًعُت ) ضعف انغًع، انصًى( ، وانعًش انضي1ٍَُىع و

 يصذس االَحذاس

 

 يعايم

 االَحذاس

انخطأ 

 انًعُاسٌ

يعايم بُخا 

 
 لًُت )ث(

 انذالنت

 05.22 05132  35505 05422 ثابج االَحذاس

 05032 *251.0 05164 054.3 15054 انعًش انضيٍُ

انذسخت انكهُت 

 نهزاكشة انبصشَت
05621 05022 05613 .5102** 

05000 

 .0521 05362 .0502 05265 05226 انُىع االخخًاعٍ

 05032 *25125 05162 05.42 15.42 االعالت انغًعُت

 (0101(              ** دال عُذ يغخىي )0505*دال عُذ يغخىي )

( لمدرجة 1.10تأثير هوجب )داؿ عند هستوى  : أنو يوجدهف الجدوؿ السابؽيتضح    
( لكؿ هف العهر 1.13الكمية لمذاكرة البصرية، كها كاف ىناؾ  تأثير هوجب )داؿ عند هستوى 

نو يهكف صياغة هعادلة انحدار أ (2يتضح هف جدوؿ )كها الزهني، ودرجة االعاقة السهعية. 
البصرية، ودرجة االعاقة السهعية  التهييز البصري عمى كؿ هف الدرجة الكمية لمذاكرة هتغير

                    )ضعؼ السهع، الصهـ( ، والعهر الزهني عمى النحو التالى :                                                                        
الدرجة  15370العهر الزهني +  1.05133+15323=  الدرجة الكمية لمتهيز البصري

 درجة االعاقة السهعية.  05237لمذاكرة البصري + الكمية 
ولإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى " ىؿ تختمؼ الذاكرة البصرية لدى  

األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع باختالؼ النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع اإلعاقة 
لة الفروؽ في استخدهت الباحثة اختبار ت لمكشؼ عف دال  ضعاؼ سهع(؟ -السهعية)صـ

( 3-3-3انثى( وباختالؼ العهر الزهني) -الذاكرة البصرية باختالؼ النوع االجتهاعي )ذكر
( 00()01( )3ضعاؼ سهع( والجداوؿ التالية رقـ )-وباختالؼ نوع اإلعاقة السهعية)صـ 

 توضح نتائج ذلؾ .
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 (2خذول )

 اخخباس )ث( نذالنت انفشوق فٍ دسخاث أبعاد اخخباس

 انُىع االخخًاعٍانزاكشة انبصشَت نذي األطفال انصى وضعاف انغًع باخخالف 

 انبعذ
َىع 

 انعُُت
 انعذد

انًخىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 لًُت ث

يغخىي 

 انذالنت
 انخعهُك

حزكشاألشكال 

 انهُذعُت

 0122 4112 46 ركش
 غُش دانت 01626 0142

 1101 4102 55 أَثً

ال  أشكال حزكش

 نها يعًُ

 1131 4102 46 ركش
 غُش دانت 01465 0123

 1145 31.2 55 أَثً

 حزكش صىس
 0121 .412 46 ركش

 غُش دانت 01025 .116
 1131 3121 55 أَثً

 حزكش أحشف
 1113 3121 46 ركش

 غُش دانت 01.21 0116
 1132 31.2 55 أَثً

 حزكش أسلاو
 1115 4102 46 ركش

 غُش دانت 01522 0163
 1110 3125 55 أَثً

انذسخت انكهُت 

الخخباس 

انزاكشة 

 انبصشَت

 4142 .2014 46 ركش

 غُش دانت 01322 01.5
 5134 12164 55 أَثً

( أف قيـ )ت( غير دالة في األبعاد: )تذكر األشكاؿ 3يتضح هف الجدوؿ رقـ )       
اليندسية، تذكر أشكاؿ ال هعنى ليا، تذكر صور، تذكر أحرؼ، تذكر أرقاـ(، وفي الدرجة 
الكمية الختبار الذاكرة البصرية، هها يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

)ذكر  النوع االجتهاعيطفاؿ تعود الختالؼ درجات تمؾ األبعاد الختبار الذاكرة البصرية لدى األ
 أنثى(. –
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 (10خذول )

 اخخباس ححهُم انخباٍَ األحادٌ نذالنت انفشوق فٍ دسخاث أبعاد

 انضيٍُاخخباس انزاكشة انبصشَت نذي األطفال انصى وضعاف انغًع باخخالف انعًش

 انبعذ
يصذس 

 انخباٍَ

يدًىع 

 انًشبعاث

دسخاث 

 انحشَت

يخىعط 

 انًشبعاث
 ف لًُت

يغخىي 

 انذالنت
 انخعهُك

حزكش األشكال 

 انهُذعُت

بٍُ 

 انًدًىعاث
212. 2 3122 

4132 01015 

دانت عُذ 

يغخىي 

0105 
داخم 

 انًدًىعاث
.2135 2. 0121 

حزكش أشكال ال 

 يعًُ نها

بٍُ 

 انًدًىعاث
2112 2 4160 

 غُش دانت 01021 2146
داخم 

 انًدًىعاث
1.3100 2. 11.2 

 حزكش صىس

بٍُ 

 انًدًىعاث
2152 2 4122 

3122 01026 

دانت عُذ 

يغخىي 

0105 
داخم 

 انًدًىعاث
123122 2. 1126 

 حزكش أحشف

بٍُ 

 انًدًىعاث
.146 2 4123 

 غُش دانت 01060 21.2
داخم 

 انًدًىعاث
143135 2. 1146 

 حزكش أسلاو

بٍُ 

 انًدًىعاث
1122 2 0120 

 غُش دانت 01423 0121
داخم 

 انًدًىعاث
123120 2. 1126 

انذسخت انكهُت 

الخخباس انزاكشة 

 انبصشَت

بٍُ 

 انًدًىعاث
15015. 2 25122 

3112 01046 

دانت عُذ 

يغخىي 

0105 
داخم 

 انًدًىعاث
231513. 2. 23163 

( أف قيـ )ؼ( غير دالة في األبعاد: )تذكر أشكاؿ ال  01يتضح هف الجدوؿ رقـ )
هعنى ليا، تذكر أحرؼ، تذكر أرقاـ(، هها يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
في درجات تمؾ األبعاد الختبار الذاكرة البصرية لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ 

 1.13أف قيـ )ؼ( دالة عند هستوى  (01رقـ)كها يتضح هف الجدوؿ  أعهار أفراد العينة.
في األبعاد: )تذكر األشكاؿ اليندسية، تذكر صور(، وفي الدرجة الكمية الختبار الذاكرة 
البصرية، هها يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات تمؾ األبعاد الختبار 

أعهار أفراد العينة. وباستخداـ  الذاكرة البصرية لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ
 ( النتيجة.00يوضح الجدوؿ رقـ)اختبار شيفيو لمكشؼ عف هصدر تمؾ الفروؽ 
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 ( 11خذول )

 اخخباس شُفُه نخىضُح يصذس انفشوق فٍ دسخاث أبعاد

 اخخباس انزاكشة انبصشَت نذي األطفال انصى وضعاف انغًع باخخالف انعًش

 انعًش انبعذ
انًخىعط 

 انحغابٍ
 انفشق نصانح عُىاث 6 عُىاث 5 عُىاث 4

حزكشاألشكال 

 انهُذعُت

     4105 عُىاث 4

     31.0 عُىاث 5

 عُىاث 6  *  4143 عُىاث 6

 حزكش صىس

     4102 عُىاث 4

     3162 عُىاث 5

 عُىاث 6  *  4132 عُىاث 6

انذسخت انكهُت 

الخخباس انزاكشة 

 انبصشَت

     12164 عُىاث 4

     1.160 عُىاث 5

 عُىاث 6  *  21134 عُىاث 6

  0105* حعٍُ وخىد فشوق دانت عُذ يغخىي 

بعد تذكر في  1.13وجود فروؽ دالة عند هستوى  (00) يتضح هف الجدوؿ رقـ
بيف أفراد العينة في وبعد تذكر الصور وفي الدرجة الكمية لمذاكرة البصرية األشكاؿ اليندسية 

سنوات(، وذلؾ لصالح أفراد العينة في عهر  3أفراد العينة في عهر )سنوات(، وبيف  3عهر )
 سنوات(. 3)

 (12خذول )

 اخخباس )ث( نذالنت انفشوق فٍ دسخاث أبعاد اخخباس انزاكشة

 صى(-انبصشَت نذي األطفال انًعىلٍُ عًعُاً باخخالف َىع اإلعالت انغًعُت)ضعاف عًع

 انعذد دسخت اإلعالت انبعذ
انًخىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 لًُت ث

يغخىي 

 انذالنت
 انخعهُك

األشكال  حزكش

 انهُذعُت

 1104 4102 22 ضعاف انغًع
 غُش دانت 01344 0125

 01.4 .412 22 انصى

حزكش أشكال ال 

 يعًُ نها

 1145 ..31 22 ضعاف انغًع
 غُش دانت 016.4 0141

 1122 4100 22 انصى

 حزكش صىس
 1124 4100 22 ضعاف انغًع

 غُش دانت 012.0 1102
 ..01 .412 22 انصى

 حزكش أحشف
 1130 31.3 22 ضعاف انغًع

 غُش دانت 01461 0124
 1105 4103 22 انصى

 حزكش أسلاو
 1120 3122 22 ضعاف انغًع

 غُش دانت 01135 1151
 01.2 4124 22 انصى

انذسخت انكهُت 

الخخباس انزاكشة 

 انبصشَت

 5122 12162 22 ضعاف انغًع
 غُش دانت 01242 1116

 4103 201.3 22 انصى
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وفي الفرعية  ( أف قيـ )ت( غير دالة في األبعاد  07يتضح هف الجدوؿ رقـ ) 
الدرجة الكمية الختبار الذاكرة البصرية، هها يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
في درجات تمؾ األبعاد الختبار الذاكرة البصرية لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ 

 الصـ(. –)ضعاؼ السهع  السهعية  اإلعاقة نوع 
ولإلجابة عمى السؤاؿ الرابع لمدراسة والذي ينص عمى " ىؿ يختمؼ التهييز البصري    

لدى األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع باختالؼ النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع اإلعاقة 
عاؼ سهع(؟ استخدهت الباحثة اختبار ت لمكشؼ عف داللة الفروؽ في ض -السهعية)صـ

( 3-3-3ثى( وباختالؼ العهر الزهني)أن -وع االجتهاعي )ذكرباختالؼ النالتهييز البصري 
( 03()03( )03ضعاؼ سهع( والجداوؿ التالية رقـ )-وباختالؼ نوع اإلعاقة السهعية)صـ 

 توضح نتائج ذلؾ .
 (13خذول )

 اخخباس )ث( نذالنت انفشوق فٍ دسخاث أبعاد اخخباس

 ُىع االخخًاعٍانباخخالف  انخًُُض انبصشٌ نذي األطفال انًعىلٍُ عًعُاً 

 انبعذ
َىع 

 انعُُت
 انعذد

انًخىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 لًُت ث

يغخىي 

 انذالنت
 انخعهُك

انًخخهف فٍ 

 األشكال

 2106 .612 46 ركش
 غُش دانت 01642 0146

 1120 6111 55 أَثً

انًخخهف فٍ 

 انحُىاَاث

 1124 .412 46 ركش
 غُش دانت 01301 1104

 1132 5131 55 أَثً

انًخخهف فٍ 

 انحشوف

 .116 .514 46 ركش
 غُش دانت .0121 0136

 1150 5136 55 أَثً

حًُُض األصواج 

انًخشابهت 

واألصواج 

 انًخخهفت

 1121 6130 46 ركش

 غُش دانت 01210 0111
 1155 6122 55 أَثً

انذسخت انكهُت 

الخخباس انخًُُض 

 انبصشٌ

 5150 23104 46 ركش

 غُش دانت 01221 0101
 4165 23105 55 أَثً

وفي الدرجة الفرعية  ( أف قيـ )ت( غير دالة في األبعاد 03يتضح هف الجدوؿ رقـ ) 
الكمية الختبار التهييز البصري، هها يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

النوع درجات تمؾ األبعاد الختبار التهييز البصري لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ 
 أنثى(. –)ذكر  االجتهاعي
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 ( 14)  خذول 

 انفشوق فٍ دسخاث أبعاداخخباس ححهُم انخباٍَ األحادٌ نذالنت 

 اخخباس انخًُُض انبصشٌ نذي األطفال انًعىلٍُ عًعُاً باخخالف انعًش انضيٍُ

 انبعذ
يصذس 

 انخباٍَ

يدًىع 

 انًشبعاث

دسخاث 

 انحشَت

يخىعط 

 انًشبعاث

لًُت 

 ف

يغخىي 

 انذالنت
 انخعهُك

انًخخهف فٍ 

 األشكال

بٍُ 

 انًدًىعاث
26125 2 1313. 

4102 01020 
عُذ يغخىي  دانت

داخم  0105

 انًدًىعاث
320162 2. 3122 

انًخخهف فٍ 

 انحُىاَاث

بٍُ 

 انًدًىعاث
1312. 2 6164 

 غُش دانت 01064 21.3
داخم 

 انًدًىعاث
23011. 2. 2135 

انًخخهف فٍ 

 انحشوف

بٍُ 

 انًدًىعاث
51.1 2 2120 

 غُش دانت 01314 1112
داخم 

 انًدًىعاث
242123 2. 214. 

حًُُض 

األصواج 

انًخشابهت 

واألصواج 

 انًخخهفت

بٍُ 

 انًدًىعاث
3153 2 1126 

 غُش دانت .0140 0120
داخم 

 انًدًىعاث
121115 2. 1125 

انذسخت 

انكهُت 

الخخباس 

انخًُُض 

 انبصشٌ

بٍُ 

 انًدًىعاث
16412. 2 .2132 

3142 01032 
دانت عُذ يغخىي 

داخم  0105

 انًدًىعاث
23631. 2. 24112 

( أف قيـ )ؼ( غير دالة في األبعاد: )الهختمؼ في  03يتضح هف الجدوؿ رقـ )
الحيوانات، الهختمؼ في الحروؼ، تهييز األزواج الهتشابية واألزواج الهختمفة(، هها يشير إلى 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات تمؾ األبعاد الختبار التهييز البصري لدى األطفاؿ 

أف قيـ )ؼ(  أيضا ر أفراد العينة.كها يتضح هف الجدوؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ أعها
في بعد: )الهختمؼ في األشكاؿ(، وفي الدرجة الكمية الختبار التهييز  1.13دالة عند هستوى 

البصري، هها يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات ىذا البعد الختبار التهييز 
عود الختالؼ أعهار أفراد العينة. وباستخداـ اختبار أقؿ البصري لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، ت

الجدوؿ ( لمكشؼ عف هصدر الفروؽ لعدـ تهكف اختبار شيفيو هف الكشؼ عنيا LSDفرؽ داؿ )
 ( يوضح ذلؾ.03رقـ)
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 (15خذول )

 ( نخىضُح يصذس انفشوق فٍ دسخاثLSDاخخباس ألم فشق دال )

 أبعاد اخخباس انخًُُض انبصشٌ نذي األطفال انًعىلٍُ عًعُاً باخخالف انعًش

 انعًش انبعذ
انًخىعط 

 انحغابٍ

4 

 عُىاث

5 

 عُىاث

6 

 عُىاث
 انفشق نصانح

انًخخهف فٍ 

 األشكال

     .516 عُىاث 4

     5122 عُىاث 5

 عُىاث 6  * * 6122 عُىاث 6

انذسخت انكهُت 

الخخباس انخًُُض 

 انبصشٌ

     21132 عُىاث 4

     22140 عُىاث 5

 عُىاث 6   * 24143 عُىاث 6

  0105* حعٍُ وخىد فشوق دانت عُذ يغخىي 

بعد الهختمؼ في  1.13( وجود فروؽ دالة عند هستوى 03يتضح هف الجدوؿ رقـ ) 
 3بيف أفراد العينة وذلؾ لصالح أفراد العينة في عهر )وفي الدرجة الكمية في األشكاؿ 

  سنوات(.
 ( 16خذول )

 اخخباس )ث( نذالنت انفشوق فٍ دسخاث أبعاد اخخباس انخًُُض

 انغًعُت اإلعالت َىع انبصشٌ نذي األطفال انًعىلٍُ عًعُاً باخخالف 

 انعذد دسخت اإلعالت انبعذ
انًخىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 لًُت ث

يغخىي 

 انذالنت
 انخعهُك

انًخخهف فٍ 

 األشكال

 1122 5126 22 انغًع ضعاف

2131 01024 

دانت عُذ 

يغخىي 

0105 
 .113 6126 22 انصى

انًخخهف فٍ 

 انحُىاَاث

 1165 4122 22 ضعاف انغًع

2125 01004 

دانت عُذ 

يغخىي 

0101 
 1112 5126 22 انصى

انًخخهف فٍ 

 انحشوف

 1125 5122 22 ضعاف انغًع

2154 01013 

دانت عُذ 

يغخىي 

0101 
 0120 5120 22 انصى

حًُُض األصواج 

انًخشابهت 

واألصواج 

 انًخخهفت

 1146 6125 22 ضعاف انغًع

 غُش دانت 01626 0142

 1124 .613 22 انصى

انذسخت انكهُت 

الخخباس انخًُُض 

 انبصشٌ

 .513 22135 22 ضعاف انغًع

216. 01002 

دانت عُذ 

يغخىي 

 3154 24122 22 انصى 0101
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فأقؿ في األبعاد:  1.13( أف قيـ )ت( دالة عند هستوى 03يتضح هف الجدوؿ رقـ )
)الهختمؼ في األشكاؿ، الهختمؼ في الحيوانات، الهختمؼ في الحروؼ(، وفي الدرجة الكمية 
الختبار التهييز البصري، هها يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات تمؾ 

لبصري لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ درجة اإلعاقة: األبعاد الختبار التهييز ا
الصـ(، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح عينة الصـ.كها يتضح هف الجدوؿ رقـ  –)ضعاؼ السهع 

( أف قيهة )ت( غير دالة في بعد: )تهييز األزواج الهتشابية واألزواج الهختمفة(، هها 03)
حصائية في درجات ىذا البعد الختبار التهييز البصري يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ

 الصـ(. –لدى األطفاؿ الهعوقيف سهعيًا، تعود الختالؼ درجة اإلعاقة: )ضعاؼ السهع 
 النتائج  مناقشة

يتضح هف النتائج السابقة وجود عالقة بيف التهييز البصري وكؿ هف الذاكرة البصرية          
) النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع اإلعاقة السهعية  الديهوغرافيةوبعض الهتغيرات 

كها كشفت النتائج عف إهكانية التنبؤ بالتهييز البصري هف خالؿ  )الصـ، وضعاؼ السهع(
) النوع االجتهاعي، العهر الزهني، نوع االعاقة  الديهوغرافيةالذاكرة البصرية وبعض الهتغيرات 
يعود ذلؾ الى قدرة الذاكرة البصرية عمى إيجاد روابط وقد  السهعية )الصـ، وضعاؼ السهع(

فوجود  ،لهعاني الهثيرات البصرية وتنظيهيا هها يساعد في عهمية التهييز البصري هستقبال
و أصـ وضعيؼ السهع يساعد بصورة الهعموهات حوؿ الهثيرات البصرية في ذاكرة الطفؿ األ

 لبصرية.بأخرى عمى دعـ عهمية التهييز البصري لمهثيرات ا
( هف اعتهاد الذاكرة البصرية بصورة 7102عميو الحويمة وأبو الديار ) ها أكدوىذا         

دراؾأساسية عمى عهميات التخيؿ  العالقات بيف األجزاء الهختمفة، هها يساعد الفرد عمى  وا 
تساعد ف الذاكرة البصرية أى إل( 7113هحهد) كها يشير التهييز البصري لمهثيرات الهختمفة.

 عمى تبويب وتصنيؼ وتخزيف الهثيرات البصرية وهف ثـ عهؿ روابط بينيا تساعد عمى التذكر
ف دراؾ أل ى االرتباط الوثيؽ بيف الذاكرة واإلعم( 7102بف طالبي)يؤكد  و .والتهييز فيها بعد

يزه التعرؼ عمى الهثير وتهي إضافة إلى أفدراؾ الذاكرة ترتكز عمى الهعموهات الهكتسبة هف اإل
ف أ(Bova et al.,2007) وفا وآخروفبكها يرى  .هوجود في الذاكرة ها ىويعتهد عمى 

التحسف في نضج التهييز البصري لدى األطفاؿ يرتبط بهظاىر هتعددة لمنضج العقمي هثؿ 
الحسي لألطفاؿ  باإلدراؾاالىتهاـ  يؤكد عمى وىذا ها االنتباه واستدعاء الهعموهات هف الذاكرة.
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في هرحمة الروضة هها يساعد الطفؿ عمى استقباؿ الهثيرات الهختمفة والتي والتهييز البصري 
تساعد الطفؿ عمى بناء الخبرات التراكهية وتحقيؽ النهو في هختمؼ الهجاالت )عمي، 

7103). 
وجود فروؽ في الذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى األطفاؿ عدـ النتائج عف وكشفت       
 وتتفؽ ىذه النتيجة هع هااناث( -وضعاؼ السهع تعود الختالؼ النوع االجتهاعي) ذكورالصـ 

 )al Wong et(,2014) .al Amundsen et. 2008,(كشفت عنو دراسة
الصـ وضعاؼ ناث التي لـ تجد  فروؽ بيف الذكور واإل ( 7103،الشخيبي ()7103هطر،)

ىذه النتيجة في حيف تختمؼ  في سرعة هعالجة الهعموهات البصرية والذاكرة البصرية. السهع
ناث في الذاكرة فضؿ هف اإل أف الذكور أالتي كشفت عف  (7102ي،نور والفنيراو )هع دراسة 
  .البصرية
 الهعرفيةناث في القدرات ف ىذه النتيجة قد تعود إلى تشابو الذكور واإل أوترى الباحثة        

ضافة إلى تعرض الذكور واإلناث الصـ وضعاؼ السهع في هرحمة إفي ىذه الهرحمة العهرية 
ناث هوجوديف في نفس فالذكور واإل لى خبرات تعميهية هتشابية وهوحدة إرياض األطفاؿ 

كد أوىذا ها  ،لى عدـ وجود فروؽ بينيـإالبيئة التعميهية ويتعرضوف لنفس الخبرات هها أدى 
ناث في الذاكرة البصرية قصيرة ( هف عدـ اختالؼ الذكور واإل 7113ي،عميو )عبد الهعط

 (7103)كها يؤكد هطر .الهدى لعدـ وجود اختالؼ في البنية الهعرفية ليـ ولتشابو الخبرات
بالدرجة األولى باضطرابات في الجياز العصبي  يتأثرف االضطراب في الذاكرة البصرية أعمى 
ثراء هستواىـ وقدراتيـ ا  سرة الحديثة عمى النهو و تشجع األحيث باختالؼ الجنس.  يتأثروال 

لى تساوي الفرص الذي يتعرض ليا الذكر إبصرؼ النظر عف النوع االجتهاعي ليـ إضافة 
صبح لدييـ تكافؤ في هعالجة الهعموهات أعهمية التعمـ ف إلتهاـنثى عمى حد سواء واأل 

يتعرض ليا كؿ هف الذكر وتجييزىا  إضافة الى الخبرات الهتساوية التي 
 .(7171نثى)هكي،واأل 

كها لـ تكشؼ النتائج عف وجود فروؽ في الذاكرة البصرية بيف األطفاؿ الصـ واألطفاؿ       
 حضعاؼ السهع في حيف كشفت النتائج عف وجود فروؽ في التهييز البصري بينيها لصال

وجود فروؽ  هف( 7112ؽ)كشفت عنو دراسة صدي وتختمؼ ىذه النتيجة هع هااألطفاؿ الصـ 
 وتختمؼ هع هابيف الصـ وضعيفات السهع في الذاكرة قصيرة الهدى لصالح ضعيفات السهع .



 م0200( 10) -0ج-عدد يناير                                          ...  اإلسهام النسبي لكل من الذاكرة البصرية

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 332 - 

كشفت عف وجود فروؽ في سعة االنتباه التي ( 7103الشخيبي ) توصمت إليو دراسة 
بيف ذوي اإلعاقة السهعية لصالح الدرجة وسرعة هعالجة الهعموهات في الذاكرة البصرية 

التي توصمت ( 0337ختمؼ هع ها توصمت اليو دراسة  عبدالرزاؽ )وتطة والهتوسطة البسي
عمى الرغـ و .سنوات  2 -3نهو الذاكرة البصرية هع زيادة العهر لدى األطفاؿ هف عهر  إلى

 الدراسات هف قمة  (al Crespo et-López.2012,(هها أشار إليو لوبز كريسبو وآخروف 
بيف األطفاؿ ذوي اإلعاقة السهعية باختالؼ طرؽ الهيارات الهعرفية البصرية التي تقارف 

ضعاؼ السهع ف تفوؽ األطفاؿ الصـ عمى األطفاؿ أترى ف الباحثة أإال  ،التواصؿ الهستخدهة
لى اعتهاد الصـ األكبر في عهمية التواصؿ عمى البصر ولغة إفي التهييز البصري قد يعود 

التهييز البصري لفيـ الرسائؿ التواصمية الهوجية ليـ، وساعد في اإلشارة هها يعزز لدييـ 
 عمى استخداـ األطفاؿ الصـ (Wong et al. ,2008 )خروفآتطويرىا. حيث يؤكد ونج و 

لى المغة إلعهميات تخزيف وهعالجة لمهعموهات وتطبيؽ استراتيجيات هعرفية دوف المجوء 
 .المفظية
التواصؿ  عمى واعتهادىـ الكبير في هرحمة الطفولةف تعرض الصـ أوترى الباحثة         

ة في نهو التهييز البصري وتفوقو عمى ضعاؼ السهع ر قد يكوف ساىـ بصورة كبي بمغة اإلشارة
 استثهار البقايا السهعية لدييـ وتعزيزىا في االعتهاد عمى التواصؿ ويشيريعهموف عمى الذيف 

التعرض الهبكر لمغة اإلشارة هف   فألى إ ( ,al et Parasnis.1996 ,(بارينس وآخروف 
كد عميو أيضا أ وىذا ها الصـلهيارات البصرية لدى اتطور  العواهؿ الحاسهة التي تؤدي إلى

(Parasnis & Samar ,1985)   هف اعتهاد الصـ عمى البصر الذي يعد الطريقة
وبالتالي  فولةعمى حد سواء طواؿ فترة الطوالبصرية األساسية إلدخاؿ الهعموهات المفظية 

إلى أف الصهـ الهبكر في حد  (Proksch & Bavelier ,2002) بروكش وبيمفير  يقترح
كها األطفاؿ. لدى هعالجة الهعموهات البصرية ذاتو يعزز الهيارات البصرية الهكانية ويدعـ

أف استخداـ لغة اإلشارة  قد يساعد  إلى  )al Cattani,et,.2007(خروف آيشير كاتاني و 
 الصـ في تحسيف الهيارات البصرية.

ختالؼ في التهييز البصري والذاكرة البصرية بيف اكها كشفت نتائج الدراسة عف وجود       
 سنوات. 3األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع تبعا الختالؼ العهر الزهني لصالح األطفاؿ في عهر 

حيث كاف أداء األطفاؿ    )al Santos et. , 2005 ) وتتفؽ ىذه النتيجة هع دراسة
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)  )هع دراسة تتفقاكها  أقؿ هف أقرانيـ األكبر سًناعمى هيهات الذاكرة البصرية األصغر سًنا 
 ,1997Logie & Pearsonهعاألداء في هياـ الذاكرة البصرية  تطور والتي كشفت عف 

في دراستو هف تحسف هستوى ( 7101)ليو القريوتي إتوصؿ  وتتفؽ هع هاالتقدـ في العهر 
ة لى نهو القدرات الهعرفيإوترى الباحثة أف ذلؾ يعود  .التهييز البصري هع التقدـ في العهر

في ىذه الهرحمة وتطورىا نهائيا وبذا يكوف األطفاؿ األكبر سنا أفضؿ في الذاكرة  لألطفاؿ
حيث تستهر الذاكرة العاهمة البصرية فى البصرية والتهييز البصري هف األطفاؿ األصغر سنا، 

األساسي في األداء  الهتغيرأف إلى  (7100) ييشير عم وبذا. في الطفولةالنهو و التحسف 
وأف الطفؿ  العصبيةنضج الهوصالت نظرا الستهرار العهر  هتغيرىو لمذاكرة البصرية الجيد 

ولوجي  يؤكد بروكهوؿ كها .هقارنة هع األقؿ سنا كمها تقدـ في العهر زاد النشاط العصبي لديو
(Brockmole & Logie ,2013) ثناء هراحؿ النهو الهختمفة.أالذاكرة البصرية  تطورعمى 

 عمهيا هف الثابتنو أإلى  (al Parasnis,et.1996 ,(  بارينس وآخروف يذكرو      
قصيرة هف الرسوهات لسمسمة ـ وضعاؼ السهع صال في طريقة تخزيف األطفاؿ  وجود تطور,

كها يؤكد عمى استفادة األطفاؿ األكبر سًنا بشكؿ أكبر  لألشياء الهألوفة لالسترجاع الفوري.
ها قبؿ الهدرسة بشكؿ  في هرحمةهف استراتيجيات الذاكرة الفعالة. حيث يستخدـ األطفاؿ 

تقدـ  الطفؿ في  هعو  al (Amundsen et,.2014عفوي استراتيجيات الذاكرة العاهمة )
قد يتهكف هف االستفادة بشكؿ أكبر هف الهوارد االستراتيجية والهعالجة الهرنة التي  العهر

 أف االرتباطاتتوفرىا السمطة التنفيذية الهركزية لتعزيز قدرات التخزيف الهحدودة لديو. كها 
في القوة في الفئات  بيف التدابير التنفيذية الهركزية والذاكرة البصرية قصيرة الهدى  قد تزيد

Pickering et ويؤكد باكرنج وآخروف .al (Gathercole et.(2004 ,العهرية األكبر سًنا
, 2001).al)  عمى الزيادة الهطردة عبر سنوات الطفولة في درجات األطفاؿ عمى اختبارات

العهر  أف أحد االحتهاالت ىو التقدـ فيوتشير الدراسات إلى الذاكرة البصرية قصيرة الهدى. 
 ,Logie & Pearson والنهو  الذي يعكس التغيرات في السعة التخزينية لمذاكرة البصرية.

1997) ،,2001.al Rose et  .) خروف  آويتفؽ ذلؾ هع هاتوصؿ لو ولسوف وWilson 
)1987,al. et هف زيادة سعة الذاكرة البصرية وتطورىا بيف سف الخاهسة والحادي عشر  )

 & Piater)كها تستهر هيارات التهييز البصري بالنهو خالؿ هرحمة الطفولة  هف العهر .
,Grupen ,1999)  التهييز البصري لدى هستوى لى تحسف إ ( 7101)ويشير القريوتي
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في العهر وتطوره بسبب النضج والتعمـ والتعرض لمهثيرات والخبرات  ـاألطفاؿ هع تقدهي
 البيئية الهختمفة.

يتعرض لو األطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع هف  بأف هاأيضا تفسر ىذه النتيجة وقد        
خبرات في رياض األطفاؿ واألنشطة التعميهية الهختمفة التي تركز بصورة كبيرة عمى التعميـ 
الحسي واستثارة الحواس الهختمفة في التعميـ وهنيا حاسة البصر ساعدت في نهو الذاكرة 

وتعرضو  الروضةكثر في أفبقاء طفؿ السادسة سنوات  ،صريالبصرية لدييـ والتهييز الب
و بأخرى في نهو الذاكرة البصرية أالهستهر ليذه األنشطة والهثيرات البصرية قد ساىـ بصورة 

حيث يشير جاثركوؿ  األطفاؿ األكبر سنا. ىوهيارات التهييز البصري لد
1999).,Gathercole(  زيادة هعدالت ووقت التدريب يؤدي إلى تحسيف الذاكرة ف أإلى

( عمى نهو الذاكرة البصرية لدى 7100ويؤكد القداح )العاهمة، وبالتالي زيادة هساحة الذاكرة. 
األطفاؿ في هرحمة الروضة عف طريؽ الههارسة والتدريب والتعرض الهستهر لمهثيرات 

كد عميو أيضا كؿ هف ىولنجورث وىندرسوف أوىذا ها البصرية.
2002).,Hollingworth&Henderson (  ف التعرض الهتكرر لمهثير البصري وكـ أهف

الهعموهات الهوجودة فيو وعدد هرات االستفادة هنو يمعب دورا في تذكره وتخزينو في الذاكرة 
 البصرية. 

يقدـ هف تحفيز في  ف هاأمى ع )al Santos et.2005 ,)توس واخروف انكد سأكها     
يساعد ويحفز أداء األطفاؿ في الهيهات الهختمفة ، الهدرسة  واألنشطة التعميهية الهختمفة

ف التغيرات أ. إلى (al Pickering et.2001 , )يشير بيكرنج وآخروف  و لمذاكرة البصرية.
يع في استراتيجيات في الذاكرة البصرية قد تتعمؽ بالتغيرات األخرى الهرتبطة بالعهر هثؿ التنو 

التخزيف لمهثيرات البصرية  بشكؿ هتزايد، أو تراكـ الهعرفة طويمة األجؿ الهتعمقة بالهثيرات 
 البصرية .

وهف ىنا تؤكد الباحثة عمى أىهية العناية بالتعميـ الحسي لألطفاؿ الصـ وضعاؼ السهع في   
عمى  وتدريب الهعمهيف البصرية لدييـهرحمة رياض األطفاؿ واالىتهاـ بتحسيف وتطوير الذاكرة 

وىذا هاأكد عميو كابمف التخطيطي لالستراتيجيات واألنشطة الداعهة لمذاكرة البصرية، 
(Kaplin 2010)  بالذاكرة البصرية لمطالب كهكوف هعرفي هيـ  العناية دراستو هففي
 .والذاكرة السهعيةحيث تمعب دورا تعويضيا عف البقايا وضعاؼ السهع بالنسبة لمطالب الصـ 
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لى أىهية الذاكرة البصرية إ ((Lyxell & Holmberg,2000كها يشيرلكسيؿ وىولهبرج 
وتوصي الباحثة  .الطالب الصـ وضعاؼ السهع هستقبال لدىالتعمـ والتهييز البصري في 
لمكشؼ عف نهو الذاكرة البصرية والتهييز البصري لدى الصـ وضعاؼ  بإجراء دراسات تتبعية

 ، والعواهؿ الهؤثرة في ذلؾ.السهع في هراحؿ النهو الهختمفة
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 تربية جامعة اإلسكندريةالعممية لكمية ال بادلي. المجمةالصم و ضعاف السمع وفقا لنموذج 

.26(3 )193-235. 



 م0200( 10) -0ج-عدد يناير                                          ...  اإلسهام النسبي لكل من الذاكرة البصرية

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 327 - 

(. أثر برنامج تدريبي عمى الذاكرة البصرية 2017الراشد، منى والصمادي، عبد اهلل وصياح، منصور. )
العموم -دراسات المكانية لذوات صعوبات التعمم من تمميذات الصف الرابع في دولة الكويت. 

 .331-315، 44. التربوية
(. ُفروقات التعمم النمائية واألكاديمية ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة بمنطقة 2017)الزعبي، نضال. 

( 5)1مجمة العموم التربوية والنفسية: المركز القومي لمبحوث غزة.  .شمال جدة في السعودية
165- 182 

. دار النشر صعوبات التعمم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية(. 1998الزيات، فتحي. )
 جامعات: القاىرة.لم

(. أثر نمط تصميم التعمم اإللكتروني متعدد الفواصل في تنمية الذاكرة البصرية 2018السيد، رمضان. )
.339 -275، 37دراسات وبحوث.  -تكنولوجيا التربية لمتالميذ ذوي صعوبات تعمم العموم.   

ل ذوي صعوبات تعمم (. تقييم الذاكرة البصرية عند األطفا2020السيد، سحر وركزة، سميرة. )
 . 95-81(6)4.مجمة العموم التربوية والنفسيةالرياضيات. 
(. سعة االنتباه وسرعة معالجة المعمومات في الذاكرة العاممة البصرية لدى 2019الشخيبي، أسماء. )

. مجمة دراسات عينة من التالميذ الصم في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية
 333-295(2)18عربية

(. أثر برنامج تدريبي قائم عمى تقنية اإلنفوجرافيك في تحسين الذاكرة البصرية 2018، أماني. )الشعيبي
مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية الحركية لدى أطفال رياض األطفال بمنطقة مكة المكرمة. 

 .77-53(1)10والنفسية.
الثقافة ضطراب التوحد. (. الذاكرة البصرية لدى األطفال ذوي ا2016. )عبد اهللالعتيبي، 

 .164-93(109)17.والتنمية
. عمان: دار المسيرة لمنشر 3. طعمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق (.2012العتوم، عدنان. )
 والتوزيع.

فاعمية برنامج تعميمي لتنمية الذاكرة قصيرة المدى لدى عينة من األطفال في (. 2004فاطمة. )العقال، 
كمية التربية ،  منشورة،رسالة ماجستير غير  "،في مدينة الرياض سنوات6-5الفئة العمرية 

 جامعة الممك سعود
(. فعالية حقيبة تعميمية مقترحة في تنمية ميارات اإلدراك البصري لدى طفل 2011القداح، أمل. )
 .544 - 482 ،44مجمة كمية التربية: جامعة طنطا. . الروضة
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فروق بين العاديين وذوي صعوبات التعمم في التمييز السمعي والبصري (. ال2010إبراىيم. ) القريوتي،
مجمة العموم التربوية لدى عينة من التالميذ في مدارس الحمقة األولى في محافظة مسقط. 

 37-13(2)11.جامعة البحرين -والنفسية
لحافظات من (. الذاكرة قصيرة المدى لدى حافظات القرآن وغير ا2020المنيع، ساره ومعوض، ربى. )

-111(3)4مجمة العموم التربوية والنفسية. امممك سعود.  اإلنسانية بجامعةطالبات الكميات 
122 

(. فعالية استخدام الخرائط المعرفية في تنمية التذكر البصري 2018)آالء.  والزمامى،بدير، كريمان 
-728(16)19 مجمة البحث العممي في التربية. جامعة عين شمس.لدى أطفال الروضة. 

752. 
دراسات في (. عالقة اإلدراك البصري بالذاكرة البصرية عند المعاقين سمعيا. 2018لينده. )بن طالبي، 

 75 -61، 7.عمم االرطوفونيا وعمم النفس العصبي
مجمة العموم اإلنسانية، اختبار لتقييم مستوى الذاكرة العاممة.  وتقنين(. تصميم 2015بن يحي، فرح. )

 .615 – 597 ،43.وري قسنطينةجامعة منت
(. مدى فاعمية برنامج معرفي في تنمية سعة الذاكرة العاممة 2012، آمال. )والصايغجودة، يسرى، 

دراسات نفسية  .مقارنة ( )دراسةالبصرية لدى الطالبات المعاقات سمعيًا وغير المعاقات سمعيًا 
 421-399،  (3) 22 ) رأنم (،

عمم (. فعالية برنامج تدريبي لتنمية التمييز البصري لدى طفل الروضة. 2002. )رضوان، فوقية
 45-28(61)16.النفس
(. فاعمية مستوى المعمومات عمى سعة الذاكرة السمعية / البصرية قصيرة المدى 1998سالم، محمد. )

 -303( 3)4. دراسات تربوية واجتماعية: جامعة حموان .في ضوء الجنس والمرحمة السنية
336 

(. بناء دالة تمييزية لمذاكرة البصرية والسمعية والتمقائية لمكشف المبكر عن 2013سالم، حسام . )
 كمية التربية، -جامعة الزقازيق دراسات تربوية ونفسية:  .التالميذ المعاقين عقميا بفصول الدمج

80، 157- 210. 
مجمة  بادلي لمذاكرة العاممة: دراسة تحميمية نقدية. (.  نموذج2017، محمد. )والشايب سييمة، وصيف

  224 - 215، 30 ورقمة -العموم اإلنسانية واالجتماعية: جامعة قاصدي مرباح 
. المتوسطةاألداء العقمي المعرفي لدى فاقدات السمع والعاديات في المرحمة  (.2007) لينا.صديق، 

 جامعة الممك سعود.  -غير منشورةماجستير  رسالة
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(. فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات اإلدراك البصري 2017صياح، منصور عبد اهلل. )
، 67 .مجمة التربيةلدى التالميذ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة المدموجين بالمدارس االبتدائية. 

93-128 
ات لدى طفل مستوى ميارات التمييز البصري وعالقتو ببعض المتغير (. 2010، أنيس )عبد الدائم

 رسالة ماجستير غير منشورة.. جامعة قاريونس، بنغازي.  الروضة في مدينة درنة.
(. فعالية برنامج قائم عمى األنشطة 2017. )اهلل،بغيدة، إبراىيم و اليندي، ىبة  محمد،عبدالحميد، 

ة كمية رياض مجم .الفنية في تنمية الذاكرة البصرية لدى األطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم
 224- 173 ،11. األطفال: جامعة بورسعيد

(. ذاكرة األحداث في نموذج الذاكرة العاممة لدى األطفال من ذوي اإلعاقة 2012عبد الحميد، ىالو. )
 .104 -45، 24مجمة كمية التربية باإلسماعيمية. جامعة قناة السويس. والعاديينالفكرية 

االستعداد لتعمم القراءة وتنميتو وقياسو في مرحمة رياض ( 2002، سعد وزكي، ايمان. )عبد الرحمن
 القاىرة: مكتبة الفالح.األطفال: 

مراحل نمو القدرة عمى التذكر البصري لدى األطفال في المرحمة العمرية (. 1992، أميرة. )عبد الرزاق
 . رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة المنيا.سنوات 7-4من 

دراسة إمبيريقية مقارنة.  ذىنيًا:(. الذاكرة البصرية لدى األطفال المعاقين 2003سعد. )عبد المعطي، 
 147 – 109 ،31حوليات آداب عين شمس.

لدى  الدراسي(. االنتباه والذاكرة البصرية وعالقتيما بالتحصيل 2013، خالد. )وأحمد قيس،عصفور، 
صعوبات التعمم بمدينة الطائف.  ذوي االبتدائيتالميذ الصف الثالث             عينة من 

72-43(1)35 دراسات في التربية وعمم النفس. . 
جامعة عمار  -خصائص الذاكرة البصرية لدى المعاقين سمعيا. دراسات (.2013عطال، يمبنة. )

 .80-70، 26ثميجي باألغواط.
االدراك  دور األنشطة المصورة في مجالت األطفال عمى تنمية بعض ميارات (.2014عمي، نجالء )

 .85-71(62)17.مجمة دراسات الطفولةالبصري لدى طفل الروضة. 
المجمة  .االبتدائية(. التمييز البصري وعالقتو بالقدرة القرائية لدى اطفال المرحمة 1996عيسى، محمد. )
 99-69(40)10.جامعة الكويت-التربوية

(. تأثير برنامج تعميمي باستخدام أنشطة استكشافية عمى التمييز 2014رحاب. ) وحافظ،ايمان  قطب،
البصري لأللوان واألشكال العددية واليندسية وبعض الميارات الحركية األساسية لمطفل 

 .26-17(1)3.المجمة االوربية لتكنولوجيا عموم الرياضة سنة. 11-9التوحدي
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(. فاعمية برنامج لتنمية التمييز 2016وعيد، إيياب. ) أسماء،جاد اهلل،  ليمى،كرم الدين، 
 -مجمة دراسات الطفولة: جامعة عين شمسلدى األطفال الذاتويين.  البصري  
  131-125(70)19لمطفولة،

تكييف مناىج الطفولة المبكرة لألطفال ذوي االحتياجات  (.2012، د . )و شينكمين، د  ر،كوك 
 : دار الفكر ناشرون وموزعون.( عمان2015الزيود  نوافو )ترجمة إيمان الزبون  الخاصة.
 ذويفاعمية الصورة الفائقة عمى كفاءة التعمم واالتجاه نحوىا لدى الطالب  (.2005محمد، زينب. )

 374-323(4)128 .األزىر مجمة التربية. جامعةالذاكرة البصرية المرتفعة والمنخفضة. 
برنامج في األنشطة المغوية قائم عمى المدخل الدرامي لتنمية بعض  (. كفاءة2012محمد، كمال. )

مجمة القراءة لمغة العربية بمرحمة رياض األطفال.  والبصريميارات التمييز السمعي 
 .230-199، 124.والمعرفة

المكانية العاممة  -(. دراسة مقارنة لبعض خصائص وظائف الذاكرة البصرية 2005مصطفي، محمد. )
" و "  المقروء(البصري لمنص  اإلدراك )اضطراباتعتين من " ذوي صعوبات التعمم لدى مجمو 

 ،34 طنطا.مجمة كمية التربية: جامعة  .العاديين من تالميذ الحمقة األولى بالتعميم األساسي
420 - 468 

صرية (. أثر التدريب عمى استراتيجية التجزيل في تحسين سعة الذاكرة العاممة الب2018مراد، ىاني. )
، 99 عربية في التربية وعمم النفس. دراسات .االنتباهوخفض نقص االنتباه لألطفال ذوي نقص 

117-153 

(. الذاكرة البصرية لدى المعو قين سمعيًا والعاديين دراسة ميدانية مقارنة لدى 2016مطر، إبراىيم. )
السمعية والمدارس  اإلعاقةمعاىد  األساسي في التعميمالثانية من الحمقة  تالميذعينة من 

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة دمشق. .دمشقالرسمية في مدينة 

 نمو الذاكرة البصرية في مرحمة الطفولة المبكرة.الذاكرة البصرية  نمو(. د.تمعوض، ربى. )

لدى  اإلدراكيالذاكرة العاممة البصرية المكانية وأنماط التحميل  في (. الفروق2020) دينا.مكي، 
المجمة المرحمة االبتدائية.  فيصعوبات تعمم الحساب  ذويالميذ العاديين والمتفوقين عقميا الت

 .308-231(2)3.الدولية لمبحوث في العموم التربوية



 م0200( 10) -0ج-عدد يناير                                          ...  اإلسهام النسبي لكل من الذاكرة البصرية

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 323 - 

 ما قبل(. برنامج مقترح لتنمية الميارات 2015الكيالني ، السيد و عامر ، أمينة.) تياني،منيب، 
. جامعة عين شمس-مجمة كمية التربيةعية في ليبيا. االكاديمية لألطفال ذوي اإلعاقة السم

39(1)517-594. 

بكـل مـن قـدرات التفكـير االبتكـاري والـذاكرة  وعالقتودافـع حـب االسـتطالع . (2012فـاتن. )المينـا، 
 الممك سعود. ماجستير غير منشـورة. جامعةرسـالة   البصـرية.

 ابتدائي(. تقييم الذاكرة البصرية عدد تالميذ السنة الرابعة 2016ميمودي، حسينة وبراىيمي، سعيدة. )
عمار ثميجي  جامعة -دراساتالمصحوب بالنشاط الزائد.  االنتباهالمصابين باضطراب نقص 

 .109-89 .،46باألغواط. 

ذة صفوف التربية الخاصة وأقرانيم الذاكرة البصرية لدى تالم (.2018نور. ) الفنيراوي،نور، كاظم و 
 .238-221(2)25. جامعة بابل -مجمة العموم اإلنسانيةالعاديين في محافظة بابل. 

لتطوير الذاكرة لدى الطفل األصم الحامل  عالجي(. محاولة تسطير برنامج 2015يزات، عمرية. )
  .114 - 99، 27ئر جامعة الجزا :واالجتماعيةدراسات في العموم اإلنسانية  لزرع القوقعي.
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