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 فعالية برنامج الكورت فى تنمية مهارات االدراك البصرى 
 لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية  

 حمفوظ عبد الستار  أبو الفضل/ د  0أ              عبد الرقيب أمحد البحريى  /د .أ

 سحر عبد اهلل ذكى/ أ 
 ص الدراسةلخم

تنمية بعض مهارات االدراك البصرى لدى استهدفت الدراسة قياس أثر برنامج الكورت فى 
تالميذ من  9التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية ، وتكونت عينة الدراسة االساسية من 

واستخدمت الباحثة االدوات التالية اختبار المسح النيرولوجى ، الصف االول االبتدائى ، 
، مج الكورت لتعليم التفكير ، برنااختبار االدراك البصرى مقياس وكسلر لذكاء االطفال ، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد واسفرت النتائج عن 
في القياسين القبلي والبعدي على اختبار اإلدراك البصرى لصالح القياس عينة الدراسة 

 عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية بين متوسطات رتب درجات التالميذ عينة،  البعدى
 . على اختبار اإلدراك البصرى لقياسين البعدي والتتبعىاالدراسة فى 

  :الكلمات المفتاحية 
 . برنامج الكورت لتعليم التفكير ، االدراك البصرى  ، صعوبات التعلم النمائية 
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  Abstract : 

The study aimed to measure the effect of The CoRT Thinking 

Program  on the development of some visual perception skills 

among pupils with developmental learning disabilities . The study 

sample consisted of 9 students from the first grade. The researcher 

used the following tools: the neuroscience test, Wechsler 

intelligence scale for children , Visual perception test, the results 

resulted in There were statistically significant differences between 

the average grade levels of the study sample in the pre and post 

measurements on the visual perception test for the benefit of 

post-test , There were no statistically significant differences 

between the average grade of the students' sample of the study in 

the post- test and the follow-up on the visual perception test 

key words :  

The CoRT Thinking Program ,  Developmental Learning Disabilities, 
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 :المقدمة: اوال 

تعد الحلقة األولى من التعليم األساسي من أهم حلقات السلم التعليمي لما يتم بها من 
تنمية للمهارات األساسية التي تمكن التلميذ من تحصيل المعرفة ، والتنمية الشاملة، 

كتساب العادات السلوكية والمبادئ الالزمة وتكوينه ، ولذلك يتطلب من  لتحقيق نموه وا 
القائمين على إعداد التالميِذ فى هذه المرحلة العمل على معالجة المشكالت التى يعانون 
كسابهم المهارات واالتجاهات وأساليب التفكير التى تساعدهم على تنمية القدرات  منها ، وا 

مستوى تحصيلهم وخاصًة الذين العقلية لديهم ، وتؤهلهم للنجاح فى دراستهم وترفع من 
 .يعانون من صعوبات التعلم منهم 

حدى الفئات الرئيسية والحديثة نسبيا فى مجال التربية إحيث تعد صعوبات التعلم 
، ويعد هتماما متزايدا من قبل الكثير من الباحثين ا  الخاصة ، والتى شهدت نموا متسارعا و 

 ( 463،  1122)عادل عبداهلل حيث أشار هذا االهتمام انعكاسا لخطورة لهذه الفئة ، 
النمائية أحد العوامل االساسية فى تدنى المستوى الدراسى لالطفال  صعوبات التعلم  بأن
اضطرابات فى كٍل من اإلنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة وهو األمر  تتضمنو 

رغم ما يتمتع به من  الذى من شأنه أن يؤدى حتمًا إلى إعاقة التقدم األكاديمى للطفل
  .مستوى عادى من الذكاء على االقل

وقد نال مجال اإلدراك لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم إهتمامًا كبيرا ، حيث  يعد 
اإلدراك من أهم العمليات المعرفية التى يقوم بها الفرد حيث يأتى فى مقدمتها ، ولذلك 

دراك البصرى حيث أشار السيد عبدالحميد يعد ذا أهمية كبيرة فى عملية التعلم وخاصة اال
من الصور الحسية التى نستخدمها فى الحصول على % 01بأن (  66،  1111) 

، ولذلك فإن فهم العمليات االدراكية والمفردات التى  المعلومات من البيئة بأنها بصرية
لبصرى يعد ثراء لحاسة البصر عن غيرها ، ومن ثم فإن القدرة على اإلدراك اإتشير اليها 

 .يمى ذا أهمية للتعلم االكاد
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أن الصعوبات االدراكية تحتل موقعًا هامًا ( 110،  2990) كما أشار فتحى الزيات 
بين الصعوبات النمائية بصفة عامة واضطرابات العمليات المعرفية بصفة خاصة ، حيث 

 والوصول البيئية، المثيرات وتأمل تفسير عن التالميذ عجز نتيجة ترجع هذه الصعوبات
 أساسية بصورة يعتمد عموما المعرفي النمو أن حيث لها، المالئمة والمعاني مدلوالتها إلى
 الوظائف اضطرابات عن الكشف ومن ثم فإن اإلدراكية، الوظائف وسالمة فاعلية على

 واألكاديمية، النمائية التعلم صعوبات وعالج لتشخيص وحيويا هاما أمرا يعد اإلدراكية
 .المدارس تالميذ بين تجاهلها أو إغفالها يمكن ال نسبة لدى تشيع لتيوا

يمكن أن يسهم فى حل كثير فإن تنمية مهارات االدراك البصرى ومن هذا المنطلق  
ولذلك سعى الكثير من ، من المشكالت والصعوبات التى يعانى منها هؤالء التالميذ 

فى تنمية تلك المهارات وقد حذت الباحثة حذو الباحثين  لالهتمام بهذه الفئة ، الباحثين 
عليم التفكير يعتبر من أشهر برامج تحيث  من خالل برنامج كورت لتعليم التفكير ، ذلك و 

 -كمن قوة البرنامج في أنه يدرب التالميذ على توسيع اإلدراك التي استخدمت حيث ت
المشكالت، وطرح األسئلة،  إضافة إلى تنظيمه للمعلومات، وحل –وهو أساس عمله 

 De Bono)وتحسين مهارات الكتابة، وتوظيف التفكير في اتخاذ القرارات 
,1985,209 ).  

نما تعليم و  َأشار ديبونو إلي أن مسالَة التفكير ال يقصد منها تعليم المنطق ، وا 
التفكير هو اإلدراك ، واإلدراك هومعالجة المعلومات لإلفادة منها ، وفى رأى ديبونو أن 

أيضا معالجة للمعلومات لإلفادة منها ، وبذلك يكون التفكير و االدراك شيئا واحدًا ، 
     (69، 1122ندى فتاح ،)  وبالتالى فإننا عندما ُنعلم التالميذ التفكير فإننا نعلمهم اإلدراك

 

تنمية مهارات االدراك وفى ضوء ماسبق تتضح أهمية استخدام برنامج كورت فى 
 . البصرى لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية 
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  -: مشكلة الدراسة: ثانيا 

من أهم المشكالت التى تواجه القائمين على العملية النمائية تعد صعوبات التعلم 
تعدد ، و  األخرى اإلعاقات بمشاكل مقارنة هذه المشكلة حجم لتزايد وذلك نظراالتعليمية ، 

صعوبات التعلم يعانون  ذوىالتالميذ حيث نجد أن المظاهر واألعراض الدالة عليها ، 
من مشكالت تتعلق بتشتت االنتباه وضعف التركيز ، وصعوبة االدراك البصرى والسمعى 

، وصعوبات فى التفكير ، ولكن تحتل الصعوبات االدراكية موقعا ، وصعوبة التذكر 
عزة ) دراسة ث أكدت العديد من البحوث والدراسات منها مهما بين تلك الصعوبات حي

 & Kalroudi, Hamid)، (  1112تهانى منيب  ، )  ، (1112رضوان ، 
Koushesh , 2009  )  ، ( ، 1122بيرفان عبداهلل  ) وجود الصعوبات االدراكية لدى

 .التالميذ ذوى صعوبات التعلم بصورة أكثر من وجودها لدى التالميذ العاديين 

 ما التعلم صعوبات أن(  220،  1122) كما أشار محمود سالم ، مجدى الشحات 
 في عكسي تؤثر بشكل التي البصري اإلدراك لعمليات نمائي قصور نتيجة إال هي

 اضطرابات ذوي فاألطفال األكاديمي، للتحصيل الضرورية اإلدراك لقدرات الطفل اكتساب
 الكلمات، وكذلك المتشابهة األشكال ذات الحروف بين يخلطون اإلدراك البصري

 إليهم، المقدمة المهام أداء في ثم يفشلون ومن وكتاباتهم قراءتهم في الهندسية واألشكال
 البصري والمشكالت والتذكر واألرضية الشكل وادراك المكاني التوجه في الفشل كذلك
  . العالقة ذات

،  1112)  الصمادي وجميل السرطاوي العزيز وعبد القريوطي يوسف من كل ويري
 التعلم صعوبات أن افتراض علي أساسا بنيت النفسية اختبارات العمليات أن(  294
 السمعي واإلدراك البصري التعلم واإلدراك لعملية الالزمة القدرة في صعوبات عن مسببة
ذا واليد العين حركة وتآزر البرامج  فإن الصعوبات، هذه علي التعرف تم وغيرها ، وا 

  .التعلم  عملية تحسين وبالتالي القدرات تلك لتحسين توجه أن يجب العالجية
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ولذلك تظهر الحاجة إلى تبنى طرق فعالة ، يمكن من خاللها عالج تلك الصعوبات 
الحالي  البحثوفى ضوء العرض السابق تتحدد مشكلة ، التى يعانى منها هؤالء التالميذ 

تنمية مهارات االدراك البصرى ما فعالية برنامج كورت فى :  فى التساؤل الرئيسى التالى 
 . لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية 

 -:أهداف الدراسة : ثالثا 

فى تنمية مهارات فعالية برنامج كورت  التعرف علىتهدف الدراسة الحالية الى 
 . ذوى صعوبات التعلم النمائية  االدراك البصرى لدى التالميذ

- :أهمية الدراسة : رابعا 

  -:تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلى 

 ،للتالميذ  األكاديمي لصعوبات االدراك البصرى على األداء السلبي للتأثير نظرا -2
 .األهمية من كبير جانب علىعالج تلك الصعوبات  محاوالت تصبح

أنظار المعلمين والمسؤلين بضرورة تضمين  توجيه فيقد تفيد نتائج الدراسة  -1
برنامج الكورت فى المناهج الدراسية لجميع الطالب وخاصة ذوى صعوبات 

  .حتى يمكن التغلب على الصعوبات التى يواجها التالميذ التعلم 

 : فروض الدراسة : خامسا 

عينة درجات تالميذ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب  -1
على اختبار االدراك البصرى  فى القياسين القبلى والبعدى لصالح الدراسة 

 .القياس البعدى 

عينة درجات تالميذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب  -1
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 .فى القياسين البعدى والتتبعىاختبار االدراك البصرى  على الدراسة

  -:مصطلحات الدراسة : سادسا 

 ( :The cort Thinking Program)الكورت لتعليم التفكير  برنامج 

بأنه برنامج مصمم للتدريس المباشر (  debono, 1983,207-208) ديبونويعرفه 
لمهارات التفكير، مصمم من عدة دروس تركز على الجانب الحسى للتفكير ، تعتمد هذه 
الدروس على أدوات ومهارات يدرب عليها الطالب فى مواقف مختلفة حتى تصبح جزءًا 

 .من ممارساته اليومية وجزءًا من تنظيمه الذاتى 

، 2921امج لتعليم التفكير وضعه إدوارد ديبونو سنة برن: ويعرف إجرائيا بأنه 
ويتكون البرنامج من ستة أجزاء ، في كل جزء عشرة دروس أو أدوات ، كل جزء يحمل 
اسًما وهدًفا يجب تحقيقه خالل دروس الجزء ، وتقتصر الدراسة الحالية على جزئين فقط 

 . (التنظيم ) ، والثانى ( توسعة مجال االدراك )األول : هما 

 ( Visual Perception)االدراك البصرى 

عطائها البصرية المثيرات وتفسير تأويل عملية هو  وتحويل ، والدالالت المعاني وا 
 ومحتواه معناه في يختلف الذي اإلدراك إلى جشطلت الخام صورته من البصري المثير
 (  214،  1112فتحى الزيات ، )  فيه الداخلة العناصر عن

 في المتضمنة ودالالتها البصرية المثيرات تفسير على التلميذ بقدرة: ويعرف اجرائيا 
االدراك البصرى المستخدم فى هذه الدراسة  وتقاس بالدرجة التى يحصل عليها  اختبار

 .  التلميذ فى االختبار

 ( :Developmental Learning Disabilities)صعوبات التعلم النمائية 
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فى الوظائف والمهارات األولية التى يحتاجها الطفل بهدف هي االضطرابات 
صعوبة االنتباه : صعوبات نمائية اولية : التحصيل فى الموضوعات االكاديمية ، وتشمل 

، االدراك ، الذاكرة ، والتى تعتبر وظائف اساسية متداخلة مع بعضها البعض ، و 
اللغة الشفوية ، وصعوبة حل  وتشمل صعوبة التفكير ، صعوبة: صعوبات نمائية ثانوية 

الصعوبات التى يعانى منها ب :وتعرف اجرائيًا  (10، 1124ماجدة السيد ، )المشكالت 
على أن تكون هذه الصعوبات غير تالميذ الصف االول االبتدائى فى االدراك البصرى 

 .وال ناتجة عن الحرمان البيئى والثقافى  ناتجة عن أى أعاقة أخرى 

  الدراسة و إجراءاتها منهجية :سابعا 

 : منهج الدراسة  : أوال 

 الباحثة ريدت حيثالمجموعة الواحدة  الحالية على المنهج التجريبى ذوتعتمد الدراسة 
 اإلدراك مهارات تحسين فى (المستقل المتغير)  برنامج كورت فعالية علي التعرف
 التدريبي البرنامج تطبيق قبل المتغيرات قياس خالل من وذلك ( عتاب متغير ) البصري
 . وبعده

  :تنقسم عينة الدراسة إلى  :عينة الدراسة : ثانيا 

وتلميذة من تلميذ 221ستطالعية من حيث تكونت العينة اال : عينة استطالعية - أ
بمدرسة الغردقة االبتدائية المشتركة بأدارة الغردقة التعليمية  الصف االول االبتدائى

الزمنى  ، ويتراوح العمر 1120 -1122الدراسى  بمحافظة البحراالحمر للعام
،  وانحراف معيارى ( شهرا  02)بمتوسط عمرى قدره  (2 -6)الفراد العينة ما بين 

، وذلك للتحقق من الخصائص السيكومترية لألدوات المستخدمة فى الدراسة ( 3.9)
 . 

من الصف تالميذ (  9) لعينة االساسية بلغ عدد أفراد ا:  عينة البحث االساسية - ب



جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية   
---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 8112ديسمبر                              - 485 -                               الثانىالعدد 
 

لديهم صعوبات تعلم نمائية بمتوسط عمرى ( ذكور  4اناث  ،  6) االول االبتدائى 
) تم اختيارهم من عينة كلية قدرها ،  2.02شهرا ، وانحراف معيارى   22.3قدره  
  . تلميذ وتلميذه ، وذلك بعد تطبيق أدوات الدراسة (  24

 : أدوات الدراسة : ثالثا 

 : استخدمت الباحثة فى هذه الدراسة األدوات التالية  

عبدالوهاب محمد كامل ، / إعداد وتعريب) اختبار المسح النيورولوجى السريع  -2
1112  ) 

عبدالرقيب أحمد البحيرى ، / تقنين) لذكاء االطفال الطبعة الرابعةمقياس وكسلر  -1
1122 ) 

 (الباحثة / إعداد ) اختبار االدراك البصرىمقياس  -4

، والجزء الثانى ( مجال االدراكتوسعة )، الجزء االولبرنامج كورت لتعليم التفكير -3
ناديا هايل سرور ، ثائر حسين غازى / إدوارد ديبونو ، وترجمة / إعداد ( ) التنظيم)

 (  1124، تعديل الباحثة ، 

 : فى الدراسة وفيما يلى عرض لألدوات المستخدمة 

 (   8115عبد الوهاب محمد كامل ، / تعريب ) اختبار المسح النيورولوجى السريع  (1

قة  فى دقي 11المختصرة حيث يستغرقيعتبر االختبار نوعًا من االختبارات الفردية 
سلسة من المهام المختصرة المشتقة من الفحص النيرولوجى  ، ويتضمن االختبار تطبيقه

لالطفال وتتسم بالسرعة وسهولة التطبيق دون أن يقع أى نوع من التهديد أو الضرر 
 . إطالقا على المفحوص 
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مهمة قابلة للمالحظة الموضوعية لتساعد فى  22يتضمن االختبار سلسلة مكونة من و
 .ن صعوبات التعلم ويبدأ عمرهم من خمسة سنوات التعرف على االطفال الذين يعانون م

  :الخصائص السيكومترية لالختبار 

حيث قام معد المقياس بحساب ثبات االختبار باستخدام معامل :  ثبات االختبار -2
 . وهى درجة مقبولة للثبات ككل  1.6222 كرونباك ووجد أنه قد وصل إلى -ألفا

قام عبدالوهاب محمد كامل بالتحقق من صدق االختبار من : االختبار صدق  -1
خالل محك خارجى وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجات الفرعية للمهام 
بالنسبة لالختبار الحالى ، وكذلك الدرجة الكلية والدرجات الفرعية لمقياس تقدير 

ين الدرجة سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم ، وكان معامل االرتباط ب
، ( 1.02311) الكلية للمحك والدرجة الكلية الختبار المسح النيرولوجى قد بلغت 

 .ذلك يشير إلى ارتفاع معامل الصدق و 

عبدالرقيب أحمد البحيرى ، /تقنين الدكتور  )مقياس وكسلر للذكاء االطفال (8
8115 ) 

أداة كلينكية شاملة يعد مقياس وكسلر لذكاء االطفال الطبعة الرابعة : وصف المقياس 
سنوات إلى  6تطبق بصورة فردية لقياس ذكاء االطفال من من تتراوح اعمارهم ما بين 

 الطبعة الثالثة -لر لذكاء االطفالشهر  ، وهى نسخة معدلة لمقياس وكس 22سنة و 26
العقلية ة الرابعة درجات مركبة تمثل الوظيفة عالطب وكسلر لذكاء االطفال، ويقدم مقياس 

الدراكى ، مؤشر مؤشر االستدالل ا مؤشر الفهم اللفظى،)مجاالت معرفية محددةفى 
، ويقدم كذلك درجة مركبة تمثل القدرة العقلية ( المعالجة ، مؤشر سرعةالذاكرة العاملة 

 (الدرجة الكلية لمعامل الذكاء) العامة 

 : الخصائص السيكومترية للمقياس 
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عبدالرقيب البحيرى بحساب ثبات  قام مقنن المقياسحيث : ثبات المقياس  -2
االختبار بطريقة إعادة االختبار للمقاييس الفرعية ودرجات العمليات والمقاييس 

، طفاًل من الفئات العمرية االحدى عشر  211المركبة باستخدام عينة تضم 
الطبعة الرابعة تمتلك  –وبينت النتائج أن درجات مقياس وكسلر لذكاء االطفال 

متوسطات حيث كان عبر الزمن بالنسبة لكل الفئات العمرية االربع  ثباتًا كافياً 
 . رفأكث 1.94فى نطاق  معامل الثبات المصحح للدرجات المركبة جميعها 

حيث قام مقنن المقياس عبدالرقيب البحيرى بالتحقق من صدق : صدق المقياس  -1
بحوث شاملة المقياس من خالل األدلة المبنية على محتوى األختبار وذلك بإجراء 

ومراجعات من قبل خبراء لدراسة محتوى مقياس وكسلر لذكاء االطفال الطبعة 
الثالثة ، وتقييم البنود واالختبارات الفرعي الجديدة المقترحة والمصممة لتحسين 

 . تغطية ومالئمة المحتوى 

 ( الباحثة / إعداد )    اختبار الدراك البصرى (5

باالطالع على االدبيات والبحوث النفسية واالطر  قامت الباحثة  المقياس إعداد سبيل في
أجرت مسحا على بعض المقاييس ، و الصلة بصعوبات التعلم النمائية  النظرية وثيقة

ومنها مقياس صعوبات التعلم لطالب باالدراك البصرى واالدوات المتاحة التى اهتمت 
، استبيان المهارات االدراكية  (زيدان أحمد السرطاوى / إعداد ) المرحلة االبتدائية 

، اختبار مهارات االدراك البصرى ( لقادرفراج عبدالرقيب البحيرى ، عبدا/ إعداد وتقنين )
) ى لالدراك البصرى ، االختبار النمائ (  1112السمادونى ،  السيد ابراهيم/ إعداد ) 

 : ووفقا لما يلى (  2990مصطفى كامل  ، / إعداد 

التمييز البصرى ، التحليلي ) تم تحديد ابعاد االختبار حيث شمل االبعاد التالية  -2
 ( والتركيب البصرى ، التعرف على االشياء ، الذاكرة البصرية 

 السابقتين تم صياغة مفرادات كل بعد من ابعاد المقياس فى ضوء الخطوتين  -1
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اساتذة علم النفس والصحة من  0 على هعرضختبار و تم إعداد الصورة االولية لال -4
ومدى ، لالهداف المراد تحقيقها  للتعرف على مدى مناسبتهوذلك ، النفسيية 
ظات يرون اضافتها ، فضاًل عن اى مالحالصياغة اللغوية ألسئلة المقياسسالمة 

 .أو حذفها

 : لالختبارالخصائص السيكومترية 
تم حساب معامالت ثبات أبعاد المقياس عن طريق حساب  :االتساق الداخلي: أوالا 

صالح الدين محمود عالم )كرونباك  -معامالت االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا
 لالختباريوضح معامالت ثبات األبعاد الفرعية ( 2)وجدول  ،(262: 1111، 

 كرونباك –باستخدام معامل ألفا

 (141=ن )  αمعامالت ثبات األبعاد الفرعية لالختبار باستخدام معامل ( 1)جدول 
 عامل الفا كرونباخ م اإلدراك البصرى الختبار األبعــــاد الفرعية

 ** 13555 التمييز البصرى  

 ** 13254  الذاكرة البصرية  

 ** 13281 التحليل والتركيب البصرى

 **  13215 التعرف على االشياء

 0.0.دال عند مستوى ** 

مرتفعة وتشير إلى تمتع ( α)كرونباك -أن جميع معامالت ألفا( 2)يتضح من جدول
 .بالثبات االختبار

 :االختبار ثبات: ثانياا 
بين درجات العبارات الفردية والعبارات الزوجية عن طريق  االختبار تم حساب ثبات

معادلة سيبرمان بروان، والجدول التالى يوضح قيم معامالت الثبات عن طريق التجزئة 
 (.1)النصفية التى توصلت إليها الباحثة ، كما هو موضح في جدول 

  ت الزوجيةبارات الفردية والعباراقيم معامالت االرتباط بين درجات الع( 8)جدول 
 بعد التصحيح (الثبات)معامل االرتباط  قبل التصحيح( الثبات)معامل االرتباط  األبعــــاد الفرعية
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 بعد التصحيح (الثبات)معامل االرتباط  قبل التصحيح( الثبات)معامل االرتباط  األبعــــاد الفرعية
 ** 13285 13515 التمييز البصرى 

 ** 13255 13555 الذاكرة البصرية 
 ** 13221 13525 التحليل والتركيب البصرى 

 ** 13211 13555 التعرف على االشياء 

 0.0.دال عند مستوى **         

 
 االختبارصدق : ثالثا 

تم حساب صدق المقياس عن طريق حساب مدى اتفاق : الصدق التالزمى  -1
المعد فى الدراسة ، واستبيان  (دراك البصرى اال) جات العينة على االختبار الفرعى در 

تلميذ وتلميذه من  41اقيب البحيرى على عينة قدرهعبد الر / أعداد المهارات االدراكية 
وهى دالة عن مستوى  1.61الصف االول االبتدائى ، فكان معامل االرتباط مساويا 

1.12    . 
 Factorial استخدمت الباحثة التحليل العاملى   :صدق التحليل العاملى -3

Analysis  لحساب الصدق العاملى للمقياس بطريقة المكونات األساسية مع التدوير
، وتم أخذ التشبعات Varimax Rotationالمتعامد بطريقة تدوير المحاور فاريماكس 

 : فكانت نتائج التحليل على النحو التالي   4‚1وفقًا لمحك جليفورد  
  150= تشبعات مفردات االختبار بالعوامل بعد التدوير وجذورها الكامنة ونسب التباين والشيوع  ن ( 5)جدول 

 العبارات

 متغيرات اإلدراك البصرى

 التمييز نسب الشيوع
 البصرى

 التحليل
 والتركيب
 البصرى

 البصرية الذاكرة
 على التعرف

 االشياء

 1 
0 

035.0 
0 

 
0 

032.0 

2 0 0 03000 0 032.0 

. 0350. 0 0 0 03.00 

0 0 03601 0 0 03500 

5 03002 0 0 0 03200 
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 العبارات

 متغيرات اإلدراك البصرى

 التمييز نسب الشيوع
 البصرى

 التحليل
 والتركيب
 البصرى

 البصرية الذاكرة
 على التعرف

 االشياء

6 0 0 03600  0 03.60 

0 0 0 0 036.0 03000 

8 0 03082 0 0 032.0 

. 0 0 030.. 0 031.0 

10 030.1 0 0 0 03200 

11 0 03510 0 0 03200 

12 0 0 0 03052 03200 

1. 0 0 .503 0 0.250 

10 0 03060 0 0 03220 

15 0 0 0 03082 032.0 

16 0 036.. 0 0 03010 

10 03060 0 0 0 03220 

18 0 03028 0 0 035.0 

1. 0352. 0 0 0 03200 

20 0 0 03600 0 03.60 

21 0 0 0 036.0 03000 

22 0366. 0 0 0 03050 

2. 0 0 03601 0 03.60 

20 0 03000 0 0 032.0 

26 0360. 0 0 0 03010 

26 0 0 036.. 0 03000 

20 03566 0 0 0 03.20 

28 0 0 03000 0 03.00 

2. 0 03500 0 0 03.00 

.0 0 0 0 03058 03210 

.1 035.. 0 0 0 03280 

.2 0 03522 0 0 03200 

.. 03556 0 0 0 03.10 

.0 0 0 03025 0 03180 

35 0 03050 0 0 03200 

.6 0 035.2 0 0 03.50 
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 العبارات

 متغيرات اإلدراك البصرى

 التمييز نسب الشيوع
 البصرى

 التحليل
 والتركيب
 البصرى

 البصرية الذاكرة
 على التعرف

 االشياء

.0 0 0 03600 0 03.60 

.8 0 0 0 036.0 03000 

.. 0366. 0 0 0 03050 

00 0 0 03500 0 03250 

01 0358. 0 0 0 03.00 

02 0 035.8 0 0 032.0 

0. 0 0 03010 0 03100 

00 0 035.8 0 0 03200 

05 0360. 0 0 0 03020 

06 0 0 036.5 0 03000 

00 03566 0 0 0 03.20 

08 0 0 030.6 0 031.0 

0. 0 03586 0 0 03.00 

50 0 0 0305. 0 03210 

51 0360. 0 0 0 03010 

52 0 0 03655 0 030.0 

5. 0 0 0 0306. 03210 

50 0 035.8 0 . 032.0 

55 0 0 0 03021 03180 

56 0  0 03526 0 03280 

50 035.. 0 0 0 03280 

58 . 0 0 03080 032.0 

5. 0 03522 0 0 03200 

60 03025 0 0 0 035.0 

 الجذور الكامنة 23080 530 53120 53860  

 نسبة التباين الكلى 031.0 83.00 835.0 3000.  

 نسبة التباين المجمع 03000.  

عبارة موزعة على ( 61)يتضح من الجدول السابق أن عدد العبارات المستخلصة 
وان العوامل المستخلصة من التحليل العاملى استوعبت تباين بمقدار عوامل ، ( 3)
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والشكل التالي يوضح أن قيم الجذور . من التباين الكلى لمتغيرات المصفوفة(  41.22%)
الكامنة تتناقص تدريجيًا ابتداًء من العامل األول حيث له اكبر جذر كامن وحتى العامل 

ل العاملى يستخرج الحد األقصى الممكن لتباين كل وله اقل جذر كامن الن التحلي الرابع
 .عامل في كل مرة
الجذور الكامنة والنسب المئوية لتباين العوامل المستخلصة من (  3) ويبين جدول 

 .التحليل العاملى لعبارات المقياس بعد التدوير المتعامد
 الجذور الكامنة والنسب المئوية لتباين العوامل المستخلصة (3)جدول 

 لعبارات المقياس بعد التدوير المتعامد من التحليل العاملى
  

 النسب المئوية لتباين العامل الجذور الكامنة عدد العبارات ترتيب العامل م
2 2 22 2.061 9.22% 
1 1 22 2.211 0.24% 
4 4 22 2.11 0.43% 
3 3 9 1.301 3.24% 

 %51355= النسبة المئوية للتباين الكلى للعوامل األربعة المستخلصة 

 :يمكن استخالص العوامل التالية(  3) من الجدول 
( : 1.331)عبارة ، تراوحت تشبعاتها من ( 22)تشبع بهذا العامل : العامل األول -2
للمصفوفة، من نسبة التباين الكلى %( 9.22)ونسبة تباين مفسر مقدارها ( 1.212)

حول  ومعظم عبارات هذا العامل األكثر تشبعًا تدور( 2.06)والجذر الكامن لهذا العامل 
بين االشكال واالحروف واالرقام ، لذلك  أوجه التشابه واالختالف قدرة التلميذ على تمييز

 . فقد سمى هذا العامل بـالتمييز

( : 1.321)حت تشبعاتها من عبارة ، تراو ( 22)تشبع بهذا العامل : العامل الثانى -1
من نسبة التباين الكلى للمصفوفة، %( 0.24)ونسبة تباين مفسر مقدارها ( 1.210)

 حول ومعظم عبارات هذا العامل األكثر تشبعًا تدور( 2.21)والجذر الكامن لهذا العامل 
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سمى ، لذلك فقد  سابقآ شاهدها التي الصور او االرقام واستدعاء قدرة التلميذ على تخزين
 .الذاكرة البصرية هذا العامل بـ

( : 1.321)عبارة ، تراوحت تشبعاتها من ( 22)تشبع بهذا العامل : العامل الثالث -4
من نسبة التباين الكلى للمصفوفة، %( 0.43)ونسبة تباين مفسر مقدارها ( 1.622)

قدرة  تدورومعظم عبارات هذا العامل األكثر تشبعًا ( 2.11)والجذر الكامن لهذا العامل 
والتركيب  ، لذلك فقد سمى هذا العامل بالتحليلالتلميذ على التمييز بين الجزء والكل  

 . البصرى
( : 1.312)عبارة ، تراوحت تشبعاتها من ( 9)تشبع بهذا العامل : العامل الرابع -3
من نسبة التباين الكلى للمصفوفة، %( 3.24)ونسبة تباين مفسر مقدارها ( 1.643)

 حول ومعظم عبارات هذا العامل األكثر تشبعًا تدور( 1.30)الكامن لهذا العامل والجذر 
، لذلك فقد سمى هذا  قدرة على التلميذ على التعرف على المثيرات البصرية التى يراها

 .التعرف على االشياء العامل بـ

 الباحثة / ،  تعديل (  8115ثائرغازى ،  ناديا هايل،/ ترجمة )برنامج الكورت  (5

بناًء على ما ورد باإلطار النظري واالطالع على بعض الكتب األجنبية والمترجمة 
وكذلك على بعض البحوث األجنبية والعربية التي اهتمت بتطبيق " إدوارد ديبونو"للعالم 

بعض أدوات الكورت على التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم  ، قامت الباحثة 
ية رنامج الكورت لتتناسب مع خصائص المرحلة العمر ب على إجراء بعض التعديالتب

 .لعينة الدراسة 

  تنمية مهارات االدراك يهدف البرنامج المستخدم فى الدراسة إلى : أهداف البرنامج
ذوى صعوبات سنوات  2 -6لدى عينه من تالميذ المرحلة االبتدائية من البصرى 

 .التعلم النمائية 
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 جلسة تدريبة باالضافة  41 فى صورته النهائية من تكون البرنامج :البرنامج  محتوى
جلسة ،  41 إلى الجلسة االفتتاحية والجلسة الختامية ، فيصبح البرنامج مكون من

جلسات اسبوعيا ، حيث تراوحت مدة الجلسة   3اسابيع بواقع  0مدى تطبق على 
 .دقيقة ( 32)

ل استخدام من خالوضع محتوى البرنامج في صورة أنشطة جذابة وشيقة ومتنوعة و 
ان وقد راعت الباحثة عند اختيار محتوى البرنامج ، والثانى  انشطة الجزئين االول

 متتناسب انشطة البرنامج مع مستوى فهم وادراك التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعل
 ينتجه ما وتعزيز دعم، ان تتناسب محتويات كل جلسة مع المدى الزمنى المخصص لها ،

التركيز على ، بإمكاناته وذاته يشعر حتى جماعة مع أو بمفرده سواء عمل من التلميذ
كما قامت الباحثة ،   التغذية المرتدة كأحد أساليب التقويم المستمر خالل جلسات البرنامج

بأضافة بعض التعديالت فى محتوى  برنامج الكورت حتى تتناسب مع الخصائص 
 : ومن أهم هذه التعديالت  العمرية لعينة الدراسة

مهارات خالل جلستين تدريبيتين ، بعد أن كانت تشرح فى البرنامج ال بعض شرح -2
األصلى خالل جلسة تدريبية واحدة فقط ، وذلك لكى تضمن الباحثة وصول المعلومة 

 .للتالميذ 

من إعداد الباحثة  ذات صلة  بالمجتمع الذى تتكون منه  تدريبيةتم إضافة مواقف  -1
عينة الدراسة ، ومتواقفة مع المرحلة العمرية للعينة ، حيث إن البرنامج االصلى يتسم 
بالمرونة من حيث السماح باستخدام مواقف متنوعة يضعها الباحث يحيث تتالئم 

واقف التدريبة التى كانت ومهارات البرنامج االصلى ، ولذلك قامت الباحثة بتغير الم
فى البرنامج االصلى لمواقف جديدة تتناسب مع طبيعة المجتمع وكذلك مع طبيعة 

 . التالميذ ذوى صعوبات النمائية والمرحلة العمرية لهم 

تم تغير بعض عناوين المهارات  فى البرنامج االصلى لعناوين مبسطة تتناسب مع  -4
تم تغير عنوان المهارة ( اعتبار جميع العوامل ) الدرس الثانى:  عينة الدراسة  ومنها 
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م ت( النتائج المنطقية وما يتبعها ) الدرس الرابع ، ( إبحث عن جميع العناصر ) إلى 
( االولويات المهمة االولى )لدرس السابع ا،  (ايجاد النتائج)تغير عنوان المهارة إلى 

 ( مهارة االفكار المهمة )تم تغير عنوان المهارة إلى  

جوانب االيجابية تغير مصطلح اللمصطلحات وتبسيطها للتالميذ مثل تم تغير بعض ا -3
،  ( الجوانب السيئة ) لسلبية إلى ، وكذلك تغير الجوانب ا( الجوانب الجيدة )إلى  

، وكذلك تغير مصطلح (االجزاء الملموسة ) تغير مصطلح االجزاء الحقيقة إلى
 ( .الملموسة غير )االجزاء المدركة إلى الجزاء 

قامت الباحثة بتبسيط هدف بعض المهارات وعدم التطرق إلى التصنيفات التى ذكرها  -5
البرنامج االصلى مراعاًة لخصائص التالميذ والمرحلة العمرية لهم وطبقا لتعديالت 

  :السادة المحكمين ، و ذلك فى بعض المهارات فقط منها

  المهارة االولى فى الجزء االول (فكار معالجة االPMI   ) فى البرنامج االصلى
تتضمن هذه المهارة تدريب التالميذ على ثالث جوانب وهى االيجابية والسلبية 
والمثيرة ، ولكن تم تعديل ذلك باالقتصار على الجوانب االيجابية و السلبية فقط 
وذلك ليتماشى مع طبيعة عينة الدراسة ، ولضمان عدم حدوث تشتت لألفكار 

 .  يتناسب وعينة الدراسة الحاليةن الصعوبة الووجود مستوى م

  المهارة الثانية فى الجزء االول ( اعتبار جميع العواملCAF   ) البرنامج االصلى
ركز فى هذه المهارة على إيجاد العوامل المؤثرة التى قد تؤثر على الفرد نفسه ، 

التى ثؤثر على  وكذلك العوامل التى تؤثر على االخرين المحيطين بالفرد، والعوامل
المجتمع واالتى يجب على المتدرب أن يجدها ، ولكن الباحثة قد عدلت هذه الجزئية 

فكار التى تؤثر على التلميذ بشكل عام دون التطرق للتصنيفات مقتصرة على األ
 .صلى التى ذكرها البرنامج األ

 ركز  امج االصلىالبرن (النتائج المنطقية وما يتبعها) المهارة الرابعة فى الجزء االول
التى يجب  على ايجاد النتائج الفورية ، والنتائج قصيرة المدى، والنتائج طويلة المدى

ئية إلى ايجاد النتائج بصفة ولكن الباحثة عدلت هذه الجز  ،على المتدرب أن يجدها
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 . عامة

  فى البرنامج االصلى تتضمن هذه المهارة (  حلل ) المهارة الثانية فى الجزء الثانى
دريب التالميذ على جانيين االجزاء الحقيقة واالجزاء المدركة  ، ولكن تم تعديل ت

ية ذلك باالقتصار على الجزاء الحقيقة فقط وذلك ليتناسب مع الخصائص العقل
  .لعينة الدراسة

(  2) وتم عرض البرنامج فى صورته االولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم 
أساتذه لعلم النفس بالجامعات المصرية ، للتأكد من مدى مالئمة محتوى البرنامج 
للتطبيق على عينة الدراسة ، و هل يحقق المحتوى الهدف الذى يسعى لتحقيقه ، وتم 

 . وء أراء و اقتراحات السادة المحكمين تعديل الصورة االولية للبرنامج فى ض

 الفروق للعينات المرتبطة، اختبار ويلكوكسون لداللة :االحصائية المستخدمة االساليب 
 . ايتاومربع 

 :نتائج الدراسة وتفسيرها 

 وتفسيرها األولنتائج الفرض: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب " أنه نص الفرض األول على ي
فى القياسين القبلى والبعدى على اختباراإلدراك البصرى عينة الدراسة درجات تالميذ 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون ، لصالح القياس البعدى 
Wilcoxon Signed Rank Test   ، لحساب داللة الفروق بين عينة مرتبطة

 .يوضحا نتائج هذا الفرض 2،6وجداول

 الوصف االحصائى لعينة الدراسة على اختبار االدراك البصرى( 4)جدول  
 اإلحصاء الوصفى

 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العدد القياس المتغيرات
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 التمييز البصرى
 5351 15311 5 القبلى
 1325 15355 5 البعدى

 الذاكرة البصرية
 8322 2355 5 القبلى
 1355 15355 5 البعدى

 التحليل والتركيب البصرى
 1315 5352 5 القبلى
 5351 15388 5 البعدى

 التعرف على االشياء
 1381 5388 5 القبلى
 1345 2345 5 البعدى

 اختبار االدراك البصرى ككل
 5358 52345 5 القبلى
 5352 45311 5 البعدى

داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات عينة الدراسة فى القياسيين القبلي والبعدى لختبار االدراك ( 5)جدول 
 البصرى

 ن الرتب المتغير
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 "Z" قيمة 
 

الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 التأثير

التمييز 
 البصرى

 1 1 1 الرتب السالبة

83551* 1314 

 
1355 

 
 

 82311 5311 5 الرتب الموجبة

   8 المحايد

الذاكرة 
 البصرية

 1 1 1 الرتب السالبة

83555** 1311 

 

 54311 4311 5 الرتب الموجبة 1325

   1 المحايد

التحليل 
والتركيب 
 البصرى

 1 1 1 الرتب السالبة

83485** 1314 

 

1325 

 

 55311 5341 2 الرتب الموجبة

   1 المحايد
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التعرف على 
 االشياء

 1 1 1 الرتب السالبة

83858** 1314 

 

 81311 5341 5 الرتب الموجبة 1355

   5 المحايد

اختبار 
االدراك 

 البصرى ككل

 1 1 1 الرتب السالبة

83552** 1311 

 

 54311 4311 5 الرتب الموجبة 1322

   1 المحايد

 1.12دالة عند مستوى *                 1.12دالة عند مستوى * *

متوسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في  الفروق ما بين(  2) ويوضح شكل 
 القياسيين القبلي و البعدى على اختبار اإلدراك البصرى ككل

 

 

متوسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة في القياسيين القبلي و  الفروق ما بين(  1) شكل 
 البعدى على اختبار اإلدراك البصرى ككل
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بين  1.12عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية  أن هناك(  6 ) يتضح من جدول

لي و البعدي لصالح القياس في القياسين القبعينة الدراسة متوسطات رتب درجات أفراد 
التحليل والتركيب البصرى ) ،  1.29وحجم تأثيره (  التمييز البصرى)ألبعاد ا البعدى  فى

فروق ذات ، وهناك  1.23وحجم تأثيره ( التعرف على االشياء) ،  1.03  وحجم تأثيره( 
،  1.09 وحجم تأثيره(  الذاكرة البصرية) ، للبعد   1.12ئية عند مستوى داللة إحصا

 . عادوهو حجم تأثير مرتفع لهذه االب

  1.12ئية عند مستوى فروق ذات داللة إحصاويتضح من الجدول السابق ايضا وجود 
في عينة الدراسة بين متوسطات رتب درجات أفراد ( اختبار اإلدراك البصرى ككلعلى 

لي و البعدي لصالح القياس البعدى ، وقد بلغ حجم تأثير البرنامج لالختبار القياسين القب
برنامج الكورت المعدل أن وهذا يعد مؤشرا على ر كبير ،  وهوتأثي(  1.00) ككل 

مهارات االدراك البصرى لدى التالميذ  تحسين ًا فىقد أثر إيجاب المستخدم فى الدراسة
 . ذوى صعوبات التعلم النمائية 

منصور )، ( 1116على سليمان ، ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال من دراسة 
 , Poon، ودراسة ( Kalroudi, Hamid & Koushesh , 2009)،( 1112منيف ، 

 Li-Tsang ,  Weiss  & Rosenblum ,2010 ) )، ( ، 1122السيد أحمد )، ( أمل
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مران كا) ،( 1123نجالء محمد ، ) ،( 1123أيمن الهادى ، ) ،  (  1122محمد ، 
 ابراهيم ، ناصرالدين) ،(  1126عبداهلل ، أشرف أحمد ، عادل ) ،( 1122عبدالرحمن ، 

التى توصلت نتائجها إلى التحقق من فعالية و ، (  1122مى فتحى ، ) ، (  1122
البرامج التدريبية واالرشادية وااللكترونية التى تم تطبيقها على افراد المجموعة التجريبية 

 .من العاديين وذوى صعوبات التعلم فى تحسين مهارات االدراك البصرى 
 

فى ضوء طبيعة دروس ومهارات برنامج الكورت التى   سابقةويمكن تفسير النتيجة ال
" حلل " ساعدت التالميذ وحفزتهم على تنمية مهارات االدراك البصرى ، فباستخدام األداه 

تحليل وتجزئة االشياء والمواقف إلى أجزاء تنمية قدرة التلميذ على والتى تهدف إلى 
ساهمت فى أن يستخلص ها قد يالحظ أن، أصغر بحيث يسهل حلها والتعامل معها 

جزائه واالنتباه إلى كل ما يتكون منه اسية للمثير عن طريق تحليل أالتلميذ الصفات االس
ه متنوعة تمكن التلميذ نشطبما تتضمنه من أ"قارن " وكذلك استخدام أداة هذا المثير  ، 
 وصفاتها خواصها بين المثيرات بعد تحليلها ومعرفة وجه الشبه واالختالفمن تحديد أ

، ويتفق هذا ( التحليل و التمييز البصرى ) األساسية، ومن ثم زادت قدرتهم فى مهارتى
اك السليم للمثيرات والظواهر در بأن اإل(  21،  1116) عبد الفتاح إليه نبيل  مع ما أشار

تلفة يتطلب نوعا من التأهب العقلى قوامه القدرة على التمييز بين المدركات بناء المخ
والتعميم ، ( استخالص الصفات االساسية للمثير الحسى ) على سالمة عمليتى التجريد 

 ( .  بتطبيقها على الحاالت التى تنطبق عليها الصفات ) 
 

شكال طة مليئة بالصور واألبما تحتويه من أنش" تعرف وميز " اة ستخدام أدكذلك إ
هتمامه ، كما كان لها دور ة اثار والرسوم التوضيحية ساهمت فى جذب إنتباه التلميذ وا  

، ثراء خبرته بهاا  والوانها واحجمها واشكلها و شياء ل فى تعرف التلميذ على مسميات األفعا
  .ستنتاج وتنمية مهارته البصرية  للتأمل والمالحظة واإل همما دفع
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توسيع دائرة الفهم واإلدراك قد صمم اساسًا لالجزء االول من برنامج الكورت  كما أن
عليها ، والحد من  الحكم قبل كتشافهاإل زوايا عدة من األشياء إلى و النظر لدى التالميذ

االستجابات السريعة للمثيرات السمعية والبصرية والتاكد من إدراك المثير جيدا قبل 
نشطة والتمارين المتضمنه فى مهارات الجزء االول  حاولت االستجابة ، فمن خالل اال

الباحثة تنمية مهارات االدراك البصرى لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم ، وذلك بعرض 
بشكل متدرج تم عرضها حيث التالميذ هذه االنشطة بطريقة تتالئم مع خصائص هؤالء 

عدم التداخل ، و   ملعتإلى استثارة دافعيتة ل ه التلميذوبسيط وبطريقة توج سلومتس
 – 444،  1110فتحى الزيات ، ) حيث أشار  ،  والتشويش بين العناصر أو المثيرات

بأن التالميذ ذوى صعوبات التعلم يظهر لديهم انخفاضًا ملموسا فى قدرتهم على (  443
يق احد الوسائط مع تحمل التشويش والتداخل عند استقبالهم للمعلومات والمثيرات عن طر 

المعلومات أو المثيرات التى يستقبلونها خالل وسيط أخر ، كما يصعب عليهم استقبال 
معلومات عبر وسائط مختلفة فى نفس الوقت ، حيث يصبح النظام االدراكى مثقال 
وعاجزًا عن القيام بعمليات التجهيزوالمعالجة المالئمة ،  وينتج عن ذلك بطء النظام 

يهم وخاصة إذا كان عرض هذه المثرات سريعا  وال يالئم معدل عمليات االدراكى لد
ط وتعرض المعلومات التجهيز لديهم ، و حيث أن برنامج الكورت يتميز بأنه سهل وبسي

ساليب ، كما يسمح لمنفذ البرنامج بإدخال اى أة غير متداخلة به بطريقة سلس
فقد ساهم ذلك فى تنمية مهارات ، واستراتيجيات يراها مالئمة مع خصائص التالميذ  

 . دراك البصرى لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم اإل
وقد شمل برنامج الكورت العديد من األنشطة الباعثة على المرح واإلثارة والشغف عند 
التالميذ عينة الدراسة مما دفعهم إلى التفاعل النشط مع األنشطة وانعكس ذلك على 

 1126عبدالعظيم صبرى ، أسامة عبدالرحمن ، ) مهارات اإلدراك البصرى ، حيث أشار 
بعواطفنا وميولنا وأننا ندرك االشياء التى تستهوينا بشكل  إلى أن اإلدراك يتأثر(  22، 

أسرع من تلك التى ال تستهوينا ، ولذلك يؤكد على ضرورة مراعاة ميول وعواطف 
 .  المتعلمين ألنه كلما زاد ميل الفرد إلى شىء أدركه بشكل أفضل 
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التالميذ كما أسهم التدريب على برنامج الكورت فى زيادة الدافعية والمبادرة عند 
وتوسعة مجال ادراكهم ورؤية االمور بشكل أوضح وذلك عن طريق إستخدام استراتيجية 
الحوار والمناقشة والعصف الذهنى واللعب بالصور، كما إن اإلعداد الجيد للدروس 
والتدريب على كل مهارة فى أكثر من موضع أدى كل هذا إلى ارتفاع حجم تأثير 

البصرى ، ويمكن إرجاع حجم التأثير المتوسط فى كٍل من البرنامج على مهارات االدراك 
بعدى التمييز والتعرف على االشياء إلى ارتفاع متوسط التالميذ فيها فى االختبار القبلى  

رسية األولى وفي المدرسين في الصفوف الدا بصورة واضحة منحيث تم التدريب عليها 
 .مرحلة اإلعداد قبل المرحلة االبتدائية

 :وتفسيرها الثانىفرض نتائج ال

   رتب  متوسطات بين إحصائية داللة ال توجد فروق ذات"  على أنه الثانىينص الفرض
. اختبار االدراك البصرىدرجات تالميذ عينة الدراسة فى القياسين البعدى والتتبعى على 

 Wilcoxon Signedللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلككسون و 
Rank Test   وضح نتائج ت ةول التاليا، والجدعينة مرتبطة لحساب داللة الفروق بين

 .هذا الفرض

 

 الوصف االحصائى لعينة الدراسة على اختبار االدراك البصرى(  5) جدول  
 اإلحصاء الوصفى

 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العدد القياس المتغيرات

 التمييز البصرى
 1325 15355 5 البعدى
 1325 15311 5 التتبعى

 الذاكرة البصرية
 1355 15355 5 البعدى
 1358 15311 5 التتبعى

التحليل والتركيب 
 البصرى

 1315 15388 5 البعدى
 1315 15345 5 التتبعى
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 التعرف على االشياء
 1345 2345 5 البعدى
 1345 2345 5 التتبعى

اختبار االدراك 
 البصرى ككل 

 5352 45311 5 البعدى
 5325 41355 5 التتبعى

 داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد عينة الدراسة فى القياسيين البعدى و التتبعى ( 2)جدول 
 الداللة اإلحصائية "Z" قيمة  الرتب مجموع الرتب متوسط ن الرتب المتغير

 التمييز البصرى

 15311 5384 5 الرتب السالبة

 8311 8311 1 الموجبةالرتب  13185 13412

   5 المحايد

 الذاكرة البصرية
 11341 8322 5 الرتب السالبة

 5341 5341 1 الرتب الموجبة 13855 13125
   5 المحايد

التحليل والتركيب 
 البصرى

 

 14311 5311 4 الرتب السالبة

 1 1 1 الرتب الموجبة 13558 13558

   5 المحايد

 التعرف على
 االشياء

 1 1 1 الرتب السالبة

 1 1 1 الرتب الموجبة 1311 1311

   5 المحايد

اختبار االدراك 
 البصرى ككل

 55311 5351 5 الرتب السالبة

 5311 5311 1 الرتب الموجبة 13514 13148

     1 المحايد

 1.12مستوى دالة عند *                           1.12دالة عند مستوى ** 
بين  1.12عند مستوى  ةود فروق دالة إحصائيجعدم و ( 2،0)يتضح من جدول 

فى جميع االبعاد لقياسين البعدي والتتبعى في اعينة الدراسة درجات  متوسطات رتب
حيث وجد تقارب بين متوسطى رتب درجات  ،والدرجة الكلية الختبار االدراك البصرى

القياسين البعدى والتتبعى فى الدرجة الكلية واالبعاد الفرعية لالختبار ، مما يثبت بقاء 
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تأثير برنامج الكورت المستخدم فى تحسين مهارات االدراك البصرى لدى التالميذ عينة 
الفروق ( 1)ضح شكلويو ،  يوم 31الدراسة حتى بعد االنتهاء من تطبيقه بفاصل ذمنى 

بين متوسطات رتب درجات التالميذ عينة الدراسة فى القياسيين القبلي و البعدى على 
 .اختبار االدراك البصرى

  البعدى والتتبعىمتوسطات رتب درجات عينة الدراسة في القياسيين  بين الفروق( 8)شكل 

 

 :   الثانىتفسير نتائج الفرض 
عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية بين إلى أشارت نتائج الفرض السادس 

على مقياس  لقياسين البعدي والتتبعىامتوسطات رتب درجات التالميذ عينة الدراسة فى 
االدراك البصرى حيث بالرجوع إلى النتائج الموضحة فى الجداول السابقة  نجد أن 
متوسطات درجات التالميذ فى القياسين البعدى والتتبعى على الدرجة الكلية للمقياس 
وجميع االبعاد الفرعية له متقاربه جدا واالختالفات بسيطة جدا ال تظهر فارقا كبيرًا بين 

فى الدرجة الكلية للمقياس واالبعاد الفرعية قيمة غير دالة  zكما إن قيمة  القياسين ،
احصائيا بين القياسين ، وهذا يشير إلى استمرارية برنامج الكورت المستخدم فى الدراسة 
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) فى المحافظة على المهارات التى اكتسبها التالميذ عينة الدراسة ، وتتفق ذلك مع دراسة 
نجالء ) ،  ( 1121أحمد السعيدى وسالمة العنزى ، )  ، ( 1119صبرى عكاشة ، 

والتى أكدت على أمكانية استخدام برنامج الكورت باعتباره تدخال واعدًا  ( 1123فتحى ، 
 . لعالج وتحسين الصعويات المعرفية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية 

ينة الدراسة فى فترة المتابعة إلى وتعزى الباحثة استمرار فعالية البرنامج على التالميذ ع
حيث تم تطبيق المهارات التى تم تدريب التالميذ ذوى صعوبات التعلم عليها تطبيق تكرار 

بعد أن كانت تشرح فى ة من مهارات الجزء الثانى على جلستين تدريبيتن كل مهار 
، وذلك للحفاظ على استمراية تكرار  البرنامج األصلى خالل جلسة تدريبية واحدة فقط

التالميذ لتعليم صمم فى االساس كورت البرنامج إن كما المهارة المستهدفه مستقبال ، 
مجموعة من أدوات التفكير التي تسمح لهم باالبتعاد عن نماذج التفكير المطبوعة في 

كورت اإلدراك يوسع برنامج ، ف الذهن ومحاولة إدراك األشياء بشكل أكثر وضوحًا وتحررا
كأدوات عملية يمكن استخدامها، ومن  للتالميذقدم مهارات التفكير المصممة بدقة تُ  حيث

تبقى حيث  ، على استخدامها في مواقف مختلفة وفي أوضاع مختلفة التالميذثم يتدرب 
هذه الطريقة أن يبنوا مهارة باستخدام ب لتالميذاألداة ثابتة بينما تتغير األوضاع فيستطيع 

 دوات التفكير ومن ثم تطبيقها في أي موضوع في المنهاج أو في حياتهم خارج المدرسةأ
 .  من ثم بقى أثر البرنامج فى التطبيق التتبعى ،

واالنشطة الباعثة على المرح واالثارة والشغف عند عداد الكبيرة من إن األباالضافة إلى 
هذا على الحالة الوجدانية  التالميذ دفعهم إلى التفاعل النشط مع االنشطة وانعكس

فى ساهم  التركيز على التكرار والتشجيع واالثابه المستمرةومستوى الرضا عندهم ، وكذلك 
فاستمر اثر  فى ذهنهم ترسيخ المعلومات استمرار تطور المهارات المعرفية لديهم و 

ى فيما البرنامج فى التطبيق البعدى ،وهكذا يمكن إيجازما أسفرت عنه نتائج الدراسة ف
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المستخدم فى الدراسة ذو فعالية فى تحسن مهارات االدراك أن برنامج الكورت المعدل :يلى
 البصرى لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية 

 : توصيات ومقتراحات الدراسة 
 :فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ، يوصى بما يلى 

أن تهتم وزارة التربية والتعليم بضروة الكشف المبكر على التالميذ الذين يعانون  -2
من صعوبات تعلم نمائية  ، بتوفير االدوات الالزمة بذلك ، وعقد دورات تدريبة 
لمعلمى رياض االطفال والصفوف االولى من المرحلة االبدائية على كيفية 

 . بات التعلم الكشف والتعرف المبكر على التالميذ ذوى صعو 
بناء برامج تدريبة لطالب كليات رياض االطفال وكليات التربية بالجامعات على  -1

 . كيفية التعرف على التالميذ ذوى صعوبات التعلم وطرق الكشف عنهم 
توجيه أنظار المعلمين والمسؤلين بضرورة تضمين برنامج الكورت فى المناهج  -4

 . حتياجات الخاصة الدراسية لجيمع الطالب ، وباالخص ذوى اال
إقامة دورات تدريبة لمعلمين على كيفية تطبيق برنامج الكورت وتوضيح طبيعته  -3

 . والهدف منه 
إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مظاهر مختلفة من صعوبات التعلم  -2

 . النمائية والتى لم تشتملها الدراسة الحالية  
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   -:المراجع 
)  (8ط)دليل البرنامج  :  ة برنامج الكورت لتعليم التتفكيرسلس( . 1124)ديبونوإدوارد 

مركز ديبونو لتعليم : ن عما( . ترجمة ناديا هايل السرور ، ثائر غازى حسين 
 . التفكير

توسعة مجال االدراك : برنامج الكورت لتعليم التتفكير سلسة. (1124)إدوارد ديبونو
يم مركز ديبونو لتعل:عمان . (سرور ، ثائر غازى حسينايل الترجمة ناديا ه) (8ط)

 .التفكير

 اإلدراك مهارات تنمية في مقترحة تعليمية حقيبة فعالية( . 1122)  أحمد محمد أمل
 -301،  33.  طنطا جامعة التربية كلية مجلة.  الروضة طفل لدى البصري
233  . 
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 تنمية في بالكمبيوتر بمساعدة العالجي التعليم فعالية(. 1123)محمود الهادي أيمن
 الثاني بالصف التعلم صعوبات ذوي للتالميذ البصري اإلدراك مهارات بعض

 والبيئية والنفسية التربوية المعلومات مركز -الخاصة  التربية مجلة .ة اإلبتدائي
 .  232- 212،  0.  الزقازيق التربية جامعة بكلية

المسيرة  دار : عمان.ذوى صعوبات التعلماألطفال  تدريس .(1119)بطرس حافظ بطرس
 .والتوزيع للنشر 

لدى عالقة صعوبات التعلم النمائية باإلدراك البصري ( .1122)عبداهلل محمد  بيرفان
.  (العراق) االنسانيات-زانكو مجلة.سنوات 6-2األطفال ما قبل المدرسة بعمر

29(3 ) ،29 – 03 . 
 حل فى وتطبيقاته الكورت( .  1123) سرحان قحطان جنان ، الحمد طه حسام

 .  الحديث الجامعى المكتب:  االسكندرية . المشكالت

رؤية فى إطار علم : المخ وصعوبات التعلم  ( . 1112) سليمان عبد الواحد يوسف 
 .مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة .  النفس العصبى المعرفى

 البصري اإلدراك مهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية( .  1122)  محمود أحمد السيد
 التعليم من األولى بالحلقة الثالث الصف تالميذ لدى الكتابة صعوبات على

 . 133-242، (  1) 12.  مجلة كلية التربية باالسكندرية.  األساسي
تاريخها ، مفهومها ، : صعوبات التعلم ( .  1114) السيد عبد الحميد سليمان  
 .دار الفكر العربى : القاهرة ( . 1ط)تشخيصها ، عالجها 

 الرشاد للطبع دار: القاهرة . مقدمة فى التربية الخاصة( . 1122)عادل عبداهلل محمد 
 . والتوزيع

 الكتاب استخدام فعالية( .  1126) عادل عبداهلل محمد ، أشرف أحمد عبداللطيف 
 اإلعدادي األول الصف طالب لدى البصري والسمعي اإلدراك تنمية في اإللكتروني
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والنفسية  التربوية المعلومات مجلة التربية الخاصة مركز .التعلم صعوبات ذوي
 . 230 -92،  22.   الزقازيق جامعة التربية بكلية والبيئية

: القاهرة ( . 3ط ) مقياس وكسلر لذكاء االطفال( . 1123) عبد الرقيب احمد البحيرى 
 .مكتبة االنجلو المصرية 

 سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتهم ( . 1122)أمين القريطى عبد المطلب 
 . مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة ( . 2ط) 

اختبار المسح النيورلوجى السريع لتشخيص . ( 2999)عبد الوهاب محمد كامل 
 . مكتبة النهضة المصرية : القاهرة .  صعوبات التعلم عند األطفال

السلوك االستكشافى وعالقته ببعض االساليب ( .  1112)  عزه عبدالمنعم رضوان
، كلية رياض  رسالة ماجستير غير منشورةالمعرفية لدى اطفال ما قبل المدرسة ، 

 . االطفال ، جامعة القاهرة 
فعالية برنامج تدريبى لتنمية المهارات االدراكية ( .  1116) على سليمان الزهير 

البصرية فى ضوء العالقات بين المهارات االدراكية والمهارات الحسابية لدى 
 رسالة دكتواره غير منشورة. التالميذ ذوى صعوبات التعلم بالصف الرابع االبتدائى 

 كلية التربية  ، جامعة دمشق . 
برنامج تدريبى فى تنمية االنتباه واإلدراك لدى طالب ( .  1122) محمد فالح  على

المرحلة االساسية ذوى صعوبات التعلم وأثره على تطور مفهوم الذات واالنجاز 
معهد .  رسالة دكتوراه غير منشورة. الدراسى لديهم فى المملكة االردنية الهاشمية 

 .جامعة القاهرة : الدراسات التربوية 
االستراتيجيات التدريسية والمداخل : صعوبات التعلم ( . 2000)فتحى مصطفى الزيات 

 .دار النشر للجامعات : القاهرة .  العالجية

دار  : عمان( .2ط)  صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها( . .201)ماجدة السيد عبيد 
 .الصفاء
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. صعوبات التعلم النمائية ( . 1122) محمد عوض اهلل سالم ، مجدى الشحات احمد 
 . دار المعتز للنشر والتوزيع : عمان 

صعوبات التعلم بين النظرية ( .  1121) محمد عوض سالم ، أمل عبد المحسن زكى 
 . المكتبة العصرية للنشر والتوزيع : المنصورة . والتطبيق 

بناء برنامج تدريبى قائم على النظرية السلوكية ( .  1112 )منصور منيف  جدعان 
المعرفية وقياس أثره فى تنمية مهارات االدراك البصرى والسمعى لدى االطفال ذوى 

كلية الدراسات .  رسالة دكتوارة. صعوبات التعلم بمرحلة الروضة فى دولة الكويت 
 . التربوية ، جامعة عمان العربية  

 تنمية في التعليمية الكمبيوتر ببرامج األنشطة تنوع فاعلية( .  1122)  حسن فتحي مي
 دراسات.  التعلم صعوبات ذوي الطالب لدى البصري واإلدراك المعرفي التحصيل

 .  311-416،  46.  الجامعى التعليم فى
 تنمية في حركية الحس باأللعاب منهج تأثير( .  1122) كامران  عبدالرحمن ناريمان

 قبل ما أطفال لدى البصري اإلدراك ومهارات الحركي الذكاء عناصر بعض
.  ( بابل جامعة - الرياضية التربية كلية) الرياضية التربية علوم مجلة.  المدرسة

0  (1  ) ،260 -291 . 
 التعلم نظرية على قائم تعليمي برنامج أثر( .  1122)  أحمد إبراهيم الدين ناصر

 طلبة لدى البصري واإلدراك التخيلي التفكير مهارات تنمية في الدماغ إلى المستند
 والنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة. اللفظية غير  التعلم صعوبات

 .  266 -221، (  1)  12.  العلمي البحث شئون -
على تنمية ( االدراك ، التنظيم  )أثر برنامج الكورت ( .  1113) ناصر جمال جميل 

. التفكير االبداعى ومفهوم الذات لدى عينة اردنية من الطلبة ذوى صعوبات التعلم 
 . كلية الدراسات العليا ، الجامعة االردنية .  رسالة دكتوراه غير منشورة

زهراء : القاهرة (.4ط) صعوبات التعلم والتعلم العالجى. (1116)نبيل عبد الفتاح حافظ 
 .الشرق
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أثر تطبيق برنامج الكورت لتعليم التفكير على ( .  1123) نجالء فتحى عبد الصمد 
بعض العمليات المعرفية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية بالحلقة األولى 

معهد الدراسات التربوية ، .  رسالة ماجستير غير منشورة. من التعليم االساسى 
 . جامعة القاهرة 

 بعض تنمية على األطفال مجالت في المصورة االنشطة دور(. 1123)نجالء محمد 
( 61)22.  مجلة دراسات الطفولة.  الروضة طفل لدى البصري اإلدراك مهارات

،22- 02 . 
االدراك )اثر برنامج الكورت التعليمى فى تنمية مهارات ( . 1122) ندى فتاح العباجى 

 .دار صفاء للنشر والتوزيع  : عمان . (التفكير التقاربى  –التفكير الناقد  –
 2جامعة : القاهرة .  صعوبات التعلم( .  1110) يوسف أبو القاسم ، محمد شكر 

 .أكتوبر ، االدارة العامة للمكتبات 
المدخل إلى ( .  1112) يوسف القريوطى ، عبدالعزيزالسرطاوى ، جميل الصمادى 

 . توزيع دار القلم للنشر وال: دبى . التربية الخاصة 
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