
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة ديالى 

 كلية الفنون الجميلة 

 

اساليب معالجة المعلومات لذوي االحتياجات 

 الخاصة وأثره في المشغوالت اليدوية

Methods of information processing 

for people with special needs and 

its impact in handicrafts 

 دراسة تجريبية تقدم بها الباحثان  

 في طرائق تدريس التربية الفنية

 

Prof. Mohammed Mohannad Abdul Sattar mm.baibaa Anwar Rezouki       

                                                                                                                                                  

   

 م.م بيداء انور رزوقي                    أ.د مهند محمدعبد الستار 

Dr.muhand kh@yahoo.com            badae_art@yahoo.com 

 Methods of informationاساليب معالجة المعلومات 

processing 

1436                                           2015  



 ملخص البحث                                                

 

ان دراسة عمليات معالجة المعلومات. للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. هي 

اولى مهام المؤسسات التعليمية والتربوية .النها تهدف الى مساعدة هؤالء في 

يحقق لهم اقصى تنمية اساليب التفكير وكيفية معالجة المعلومات بالشكل الذي 

 درجات التوافق مع البيئة والتفاعل مع البيئة المدرسية.

 استهدف البحث الحالي الى:

قياس العالقة بين اساليب معالجة المعلومات ومهارة االشغال اليدوية لدى  

التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في معهد الصم والبكم في مادة المهارات 

 اليدوية.

تكييف  وتحويل مقياس معالجة المعلومات من لغة مكتوبة  الى وقد قام الباحثان ب

 لغة اشارة.

وقياس معالجة المعلومات لدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في معهد الصم 

والبكم .وقياس مهارة االشغال اليدوية لدى  التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في 

تلميذ  ٢٨تكونت عينة البحث من  ذامعهد الصم والبكم في مادة المهارات اليدوية.

باستعمال معامل ارتباط بيرسون توصل الباحثان الى وجود عالقة ووتلميذة.

 ايجابية دالة بين اساليب معالجة المعلومات ومهارة االشغال اليدوية لدى التالميذ.
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 الفصل االول 
 



 مشكلة البحث 

ان لدراسة اساليب معالجة المعلومات في حياة المجتمع البشري وانعكاس اطروحاته 

الفلسفية على افكار المتلقي والمحاوالت الجديدة في تغيير السلبيات المترسبة في 

عملية التواصل مابين المرسل والمرسل اليه التي تتسم بالديمومة واالستمرارية عبر 

ي , ولهذا ازداد االهتمام بدراسة اساليب التعلم محطات الزمن وفي اي مكان جغراف

والتفضيالت الدماغية نتيجة االكتشافات الهائلة في بناءه ووظائفه خالل العشر 

سنوات االخيرة والتي تفوق ما عرف عنه في تاريخ البشرية  .) ابو جادو 

( ولكون عينة البحث عينة مهملة بعض الشيء وبحاجة الى اهتمام  2007,49,

ية من قبل الباحثين بمستويات تفكيرهم وإيجاد الطرائق المناسبة لدراستهم , ورعا

استخدم الباحثان المشغوالت اليدوية وكال حسب قدراته ومستوى تفكيره ولمعرفة 

الي من مستوى من التفكير ساعدت الطرائق القديمة وماذا سنقترح بعد الدراسة 

مستوى تفكيرهم ليكونوا افراد الحالية لتطوير وتغيير طرائق تدريسهم ولرفع 

 قادرين على مواكبة التطور الهائل وخدمة مجتمعهم .     

 اهمية البحث

تأثر المسار العام للمجتمعات اليوم بالتغيير والتطور , نتيجة التقدم العلمي , و

والتكنولوجي , والثورة المعلوماتية المتمثلة بالتراكم الكمي والنوعي للمعلومات 

ها , والنمو المضطرد في تداول المعلومات والحاجة إليها , ويشكل وتنوع مصادر

هذا النمو عملية متصاعدة ومتسارعة نتيجة تعدد وأتساع حقول المعرفة وميادين 

تطبيقها , مما توجب توافر الكادر المؤهل الذي يجيد استخدام قدراته العقلية وقابلياته 

  .غييرات والتطوراتالذهنية بكفاية تناسب مع حجم وسرعة تلك الت

 ( 192, 2011)الشمري,

فالبد من االهتمام بدراسة تالميذنا منذ المراحل الدراسية االولى ليكونوا قادرين 

على مواكبة هذا التطور الهائل , ولكثرة البحوث المستخدمة لفئة االسوياء  , وجد 

)الصم والبكم(من الباحثان القيام بهذه الدراسة على عينة من غير االسوياء وهم عينة 

ذوي االحتياجات الخاصة لكونها الفئة االكثر حاجة لالهتمام والرعاية ولمعرفة 

اساليب تفكيرهم والسيادة النصفية للدماغ وكيفية عالجها ولكونها فئة مستضعفة 

وبعيدة عن االبداع واالنجاز والتطور ار العينة , فتم اختيار العينة على هذا االساس 

احثان صعوبة في ايصال فقرات المقياس لهذه العينة فتوصال الى , ولكن وجد الب

ترجمة المقياس بلغة االشارة لسهولة تطبيق المقياس وهذه الترجمة وحدها انجاز 

 -2-                                للبحث .



   

 اهداف البحث

 تكييف مقياس معالجة المعلومات الى لغة االشارة . -1

المعلومات لدى تالمذة معهد الصم والبكم في قياس اساليب معالجة  -2

 المشغوالت اليدوية .

تعرف الفروق في قياس اساليب معالجة المعلومات لدى التالميذ وفق متغيير  -3

 الصم والبكم .

 تعرف العالقة بين اساليب معالجة المعلومات مع مهارة المشغوالت اليدوية  -4

 فرضيات البحث 

بين تالمذة معهد  0,05ة عند مستوى داللة معنوي اتليس هناك فروق ذو -1

 الصم والبكم في المهارات اليدوية .

بين تالميذ معهد  0,05وليس هناك فروق ذات داللة معنوية عند مستوى  -2

 الصم والبكم وفق متغيير الجنس .

 حدود البحث 

  -تحدد البحث الحالي باالتي :

 االشغال اليدوية )اعمال حرة ( -1

الحتياجات الخاصة في ديالى للصف الثاني االمل لذوي اتالمذة  معهد  -2

 االبتدائي والثالث والرابع والخامس والسادس

  2015-2014للعام الدراسي  -3

 مصطلحات البحث 

 Information Processingمعالجة المعلومات -1
 Schmeck (1983)عرفه شمك  .1

بأنها العملية التي تتضمن التنظيم والتعامل لمجموعة من الفعاليات داخل الدماغ 
وهذه العمليات بين العمق الذي تعالج فيه هذه  .والتي يفضل األفراد القيام بها 

 (Schmeck , 1983 : p.221)المعلومات والسطحية 



                                 -3- 

 (1995وعرفها الزيات) -3

لقابليات المتعاملة وتتمثل في المهارات التي من خاللها يتعلم التلميذ هي ا 

كيف يوظف عملياته العقلية الداخلة في التعلم , والتذكر , والتفكير , وحل 

 (13, 1995المشكالت.)الزيات ,

 

 (2010وأيضا عرفها العتوم ) -4

 حتى تظهر االستجابة لعمليات المعرفية التي تحدث للشخصهي تعني فهم ا

 (164, 2010بشكل متسلسل . )العتوم , 

  Shipman & Shipman (1985)عرفه شابمان و شابمان -5
فراد في اإلدراك لالبأنها أساليب معرفية تمثل الفروق في استراتيجيات األداء المميز 

والتفكير والتذكر وحل المشكالت كما تمثل الطريقة التي يعتمدها الفرد في تفسير 
                                     ((     Shipman & Shipman , 1985  : p.255وتناول مثيرات البيئة 

 Special Needsذوي االحتياجات الخاصة -2

 (2001عرفها صبحي ) -1

بانهم اولئك االفراد الذين ينحرفون عن المتوسط انحرافا ملحوظا من    

حيث القدرات العقلية او الجسمية او االنفعالية او االجتماعية او من حيث 

 (17, 1994الخصائص السلوكية او اللغوية او التعليمية .)صبحي ,

 

 (2001وكما عرفها الصايغ)-2

ى العادي في خاصية ما من وهم اولئك الذين ينحرفون عن المستو  

الخصائص او في جانب من الجوانب الشخصية تحتم احتياجهم الى خدمات 

 (36, 2001خاصة تختلف عن اقرانهم العاديين .) الصايغ ,

 handicraftاالشغال اليدوية  -5

 (1981عرفها جودي)

هي تربية التالميذ عن طريق تطوير مهاراتهم اليدوية وتنمية انشطتهم 

 (5, 1981التي يزاولونها في البيئة والمدرسة . )جودي ,  االبتكارية
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 (1964وعرفها سيونايد ميري )

وهي تتضمن فكرة العمل بمهارة باالستعانة بالخامات . ) سيونايد ميري 

,1964 ,43) 

 وتبنى الباحثان تعريف جودي لكونه االقرب لموضوع البحث .

انها العمل اليدوي الذي يساعد على وقد عرف الباحثان المشغوالت اليدوية : ب

 تنمية وتطوير افكار التالميذ باستعمال الخامات .
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 اساليب معالجة المعلومات  -1

ان اساليب معالجة المعلومات تعتمد على ان سلوك الفرد ليس مجرد مجموعة      

استجابات ترتبط بمثيرات على نحو آلي , بل هو نتاج لسلسلة من العمليات 

المعرفية التي تتوسط بين المثير وإنتاج االستجابة المناسبة له , وهذا يستغرق زمنا 

, وزمن الرجع مابين استقبال المثير واالستجابة  يعتمد على نوعية المعالجات 

اه في اواخر الخمسينات من القرن المعرفية وطبيعتها .وكان ظهور هذا االتج

الماضي عندما تطورت هندسة االتصاالت والحاسوب , وعمد اصحاب هذا 

االتجاه الى تفسير ما يحدث من معالجة للمعلومات لدى االنسان على نحو شبيه بما 

 (70, 2011محمد ,يحدث في اجهزة االتصال .)

اغمة من الفعاليات العقلية إن عملية معالجة المعلومات هي سلسلة منظمة ومتن    

فاإلدراك بوصفه عملية معرفية يتم من خالله تنظيم المعلومات التي يستقبلها الفرد 

(. وهي عملية ادراك وتفسير وتاويل  Margaret , 1994 , p.43 في لحظة ما)

المعلومات الواردة من اعضاء الحس المختلفة. بما يودي إلى بلورة انماط من الوعي 

فعال تجاه االخرين واتجاه البيئة بمعطياتها المختلفة. بالشكل الذي يجعلها بيئة الذاتي ال

متفاضلة تساعد الفرد على المبادرة واالبداع في مواجهة المواقف والمشكالت التي 

يتعرض لها اثناء التفاعل االجتماعي. وكلما زادت امكانية معالجة المعلومات 

ما زادت قدرة الفرد على التوافق معها تاثرا وتعددت مساراتها وتنوعت اساليبها كل

وتاثيرا على حد سواء . وتزداد قيمة هذا عندما يتعلق االمر باالفراد ذوي االحتياجات 



الخاصة الذين فقدوا حاسة السمع وتعطلت لديهم امكانية التعبير عن افكارهم بشكل 

 طبيعي. 

(1994 :3,Margaret) 

جة المعلوماات وان كانات تحتااج الاى بنياة عقلياة وغني عن البيان من ان اساليب معال

وراثيااة االصااول. اال انهااا  تكتسااب اكتسااابا ماان البيئااة المحيطااة . فالتنشاائة االجتماعيااة 

الاا ( تمثاال نظامااا …. بمناحيهاااا )المؤسسااات التربويااة, العاللااة, الوسااالل اإلعالميااة 

باالتجااه الاذي يخادم  تعليما متكامال للفرد. تعمل على تطاوير امكانياتاه وصاقل مواهباه

الفرد والمجتمع. واذا كان هادف التنشائة االجتماعياة اعاداد الفارد الساليم للقياام بواجباه 

تجاه نفسه واالخارين بشاكل ايجاابي وتفااعلي ومثمار .فاان الحاجاة تتزاياد بالنسابة الاى 

 االفراد المعاقين الذين يحتاجون عناية خاصة لصقل امكانياتهم  من خالل نظام 
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تعليمي متعادد االهاداف .يسااعده علاى تبناي اسااليب معالجاة معلوماتياة علاى مساتوى 

مخرجاات فاعلاة  بإنتااجمن عملياة ادخاال المعلوماات ومعالجتهاا وانتهااءا  بدأيسعال .

 (248 :1997 ,ياسر قدرا كافيا من المقبولية التوافق مع االخرين.) اتحقق له

مااا فااي معاارض دراسااتهم لعمليااة معالجااة المنظاارون المعرفيااون منحااا مها لهااا لقااد نحاا

المعلومات تمثل في التركيز على دراسة عمليات السيطرة والمعالجة العقلية للمنبهاات 

الااواردة ماان اعضاااء الحااس. علااى النقاايا ماان كاال توجهااات المدرسااة الساالوكية التااي 

يال اهملت كل ما يتعلاق بالعملياات انفاة الاذكر .فاالمهم بالنسابة للعاالم السالوكي هاو تحل

االسااتجابات الااى وحااداتها االوليااة واسااتنتاج عالقااة خطيااة بااين المثياار واالسااتجابة. 

وصوال الاى اعتمااد قاوانين خاصاة للسالوك االنسااني.لكن ماا اغفلتاه السالوكية هاو ان 

الساالوك الناااتس لاايس وليااد مثياارات بعينهااا بالضاارورة .فاالسااتجابة هااي نتاااج لعواماال 

ق قااانون او قاعاادة محااددة اال فااي حاادود معينااة اليمكاان تحدياادا وحصاارها وتبويبهااا وفاا

اليعول عليهاا بشاكل تعميماي ودالام. وقاد شاكل هاذا االساتنتاج جاوهر تساا الت العاالم 

(فااي معاارض دراسااته لمفهااوم خاارالط المياادان والتااي باادورها Tollemanتولمااان )

يادور فاي الادماو بوصافه صاندوقا مغلقاا  فتحت الباب واساعا لارفا فكارة تجاهال ماا

من االحساس ومرورا باالنتبااه وانتهااءا ءا دراسة العمليات العقلية الداخلة فيه بد.نحو 

وسالر العمليات العقلية كالتذكر والتفكير واالستدالل واتخاذ القرار.) البيلاي,  باإلدراك

1997 :227) 

( مساافهة Cognitive Approachولهااذا جاااءت آراء منظااري االتجاااه المعرفااي )

يؤكادون با ن اإلنساان لايس مساتجيباي سالبياي للمثيارات البيئياة التاي  ألفكار السالوكيين إذ



يتلقاها بل أن الفرد اإلنساني يعمل بنشاط على تحليل المعلومات التي يتلقاها ويفسارها 

ويؤولها إلى أشكال معرفية جديدة وكل مثير نتلقاه يتعرض إلى جملة عمليات تحويلياة 

الماضااية ومااع مخاازون الااذاكرة لاادينا, ولهااذا  نتيجااة تفاعاال المثياار الجديااد مااع خبراتنااا

يركز أصحاب هذا االتجاه على أهمية العمليات الوسيطية في التفكير التاي تحادث باين 

 (   14: 1986المثير واالستجابة. )  توق, 

 انموذج جانيه في معالجة المعلومات -اوال 

( ان المثياارات والمحفاازات الخارجيااة التااي تااؤثر فااي Ganneياارى جانيااه )   

حااواس الفاارد المختلفااة. يااتم اسااتقبالها بشااكل انتقااالي وماانظم .اذ تتحااول الااى رسااالل 

الضاارورة ,  عناادعصاابية تصاال الااى الجهاااز العصاابي. ثاام تخاازن ويعاااد اسااترجاعها 

 ومات بشكل استجابات لفظية أو حركية أو أدالية منظمة.اذ ان عملية معالجة المعل
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عبارة عن سلسلة من العمليات التي تجري داخال اإلنساان باين مرحلاة تلقاي المثيارات 

)الماادخالت( وبااين الحصااول علااى االسااتجابات )المخرجااات(  وتتضاامن هااذه العمليااة 

 الفعاليات ما ياتي:

مان قبال  لمة( بخازن المثيارات المساتSensory Recordيقاوم المساجل الحساي ) -1

ة بعااد ان يااتم اسااتالمها وتحويلهااا ماان مثياارات فيزياليااة الااى اعضاااء الحااس المختلفاا

 ومضات عصبية, إذ تمر بجهاز تصنيف خاص قبل ان تخزن في المخزن الحسي.

يقااوم المسااجل الحسااي بوصاافه المسااؤول عاان عمليااات إدراك المثياارات البصاارية  -2

 الاواردة كال سااللوالسمعية )صور سمعية وبصرية(التي تتلقاها الحاواس بتحويال الر

 حسب نوعه إلى رموز قياسية. وهذه العملية تتم بسرعة كبيرة.

ياتم خاازن هااذه الرماوز فااي الااذاكرة قصايرة الماادى بعااد ان يعااد تنظيمهااا وتبويبهااا  -3

لتكون اكثر فاعلية عند االستعمال واالسترجاع.بعدها يتم تحويلها الى جهااز اكبار هاو 

 جهاز الذاكرة طويلة المدى.

الفرد ماع البيئاة تحادث مان خاالل اساتراتيجية معرفياة  عملية تفاعليرى جانيه ان  -4

(Cognitive Strategy)   منظمااة ومتسلساالة.اذ ان  معالجااة المعلومااات الااواردة

 يضم نوعين من العمليات المعرفية عالية الجودة والفعالية وهي: 

ويهتم بعمليات ادراك المثيرات الاواردة Expectation Centre  مركز التوقعات   -

 الحواس وتفسيرها وتصنيفها وتسجيلها في الذاكرة قصيرة المدى .من 



ويهااتم بعمليااات خاازن المعلومااات فااي  Executive Controlالضاابط التنفيااذي  -

الااذاكرة طويلااة الماادى , واسااتدعالها عنااد الحاجااة لتشااكيل االسااتجابة المناساابة لطبيعااة 

 (363 :1980جابر,  الموقف البيئي.)

 ون في معالجة المعلومات انموذج اتكنس  -ثانيا 

( نظرية متعددة  Atkinson & Shiffrinاقترح ) اتكنسون وشفرين ( ) اذ    

المراحل , أي أن المعلومات تمر سلسلة من التحوالت بدأ من استقبال نظام التجهيز 

حتى يمكن تخزينها في الذاكرة ويمكن إرجاع معظم نماذج معالجة المعلومات إليها ) 

  .( 105, ص 2004أبو عالم , 

ة من المراحل ويفترض أصحاب هذا المنحنى أن السلوك يمكن تحليله إلى سلسل      

 ياتي: يتم خاللها ما

 تقوم المستقبالت الحسية السمعية والبصرية واللمسية والشمية والتذوقية  -1

 -8- 

الية للمثيرات كل حسب نوعه إلى ومضات عصبية يبتحويل الطاقة الفيز -2

ترسل عبر االعصاب الحسية إلى الدماو خالل اجزاء من الثانية .شريطة ان 

 قد اجتاز عتبة االحساس الخاص بكل مثير. يكون مستوى شدة المؤثر

( في المخزن الحسي  3-1تبقى هذه المعلومات لمدة تتراوح بين)   -3

Sensory Store   يتم انتقاء المفيد واستبعاد غير  اذلتحديد مدى الفالدة منها

الضروري . وتسمى أجهزة االستقبال للمعلومات البيئية بالذاكرة الحسية 

(Sensory Memory و ) بحفظ  وتبداهي أولى عمليات معالجة المعلومات

 كميات هاللة من المعلومات ولمدة وجيزة من الزمن .

عندما يتم التعامل مع المعلومات  Attentionتحصل عملية االنتباه  -4

أو الشعور.الن االنتباه انتقالي Awarenessووضعها في مركز الوعي 

 بطبيعته. 

 Short Term الذاكرة قصيرة المدى ) تتحول المعلومات المنتقاة إلى جهاز -5

Memory ان تم التعامل معها ,فيما تنسى المعلومات التي لم بتم التعامل )

 ثالثين دقيقة. ةمعها بعد فتر

 

تتحول المعلومات التي تم التعامل معها إلى جهاز اوسع واكبر هو جهاز  -6

( الذي يضم كل الخبرات Long TermMemoryالذاكرة طويلة المدى )



سابقة التي مر بها في حياته .بعد ان توضع في مخزن الذاكرة طويلة ال

 المدى.

 

يمكن استرجاع المعلومات السابقة من مخزن الذاكرة طويلة المدى عند  -7

الحاجة لها. شريطة ان تكون قد تم خزنها سابقا .وتعتمد سرعة استرجاع 

ات. المعلومات على درجة ودقة الخزن واسلوب تنظيم  وتبويب المعلوم

 فكلما كان التصنيف والتبويب دقيق كلما زادت سرعة استرجاع المعلومات. 

 

( Perceptionان اهم نقد يمكن ان يوجه لهذا النموذج هو اغفاله لعملية االدراك)

وهي عملية تفسير وتاويل المعطيات الحسية التي تم انتقالها واضفاء المعاني 

والدالالت والرموز عليها. لكي تصبح جاهزة للتصنيف التبويب.فال أدراك بدون 

انتباه ألنني ببساطة ال أدرك مغزى كالم محدثي ان لم تحدث عملية انتقاء 

 استطيع ان انتبه لذات  الصوت ووضعه في مركز الوعي أو الشعور.مثلما ال

                                             -9- 

الصوت ان يكن قد امتلك الشدة الالزمة لتشغيل الخلية الحسية السمعية. وهكذا 

( Attention( واالنتباه)Sensationفالعمليات الثالث االحساس )

سان وعالمه ( تشكل قاعدة عملية االتصال بين االنPerceptionواإلدراك)

 :(2004الخارجي, فضال عن منظومة االحساسات الداخلية له. )أبو عالم,

  ةاالفتراضات الرليس -2

 

 فاعلية االنسان النشط اثناء عملية التعلم .  -1

 الت كيد على العمليات المعرفية اكثر من االستجابة . -2

حل  –فهم وإنتاج اللغة –تت لف العمليات المعرفية العليا كالمحاكمة العقلية  -3

 عدد من العمليات المعرفية الفرعية البسيطة . عم–المشكالت 

العمليات المعرفية تشتمل على عدد من عمليات التحويل للمعلومات وفق  -4

 مراحل متسلسلة من اجل تحقيق هدف معين .

المعالجة التي تحدث على المعلومات على طبيعة انظمة الذاكرة  ةتعتمد عملي -5

الثالثة )الذاكرة الحسية ,والذاكرة القصيرة المدى , والذاكرة القصيرة المدى ( 

 (165, 2010.) العتوم , 

  



 وظالف اساليب معالجة المعلومات  -3

الوظيفاااااة األولاااااى: اساااااتقبال المعلوماااااات الخارجياااااة أو ماااااا يسااااامى بالمااااادخالت 

مااان معالجتهاااا فاااي مراحااال المعالجاااة ويلهاااا أو ترجمتهاااا بطريقاااة تمكااان الجهااااز وتح

 (54, 2001.)الحارثي,التية ا

الوظيفاااة الثانياااة: االحتفااااظ بااابعا هاااذه المااادخالت علاااى شاااكل المثااايالت معيناااة  

 (20, 2008)عدس,.التخزين

فااااي الوقاااات  اسااااتعمالهاالوظيفااااة الثالثااااة: تعاااارف هااااذه التمثيليااااات واسااااتدعا ها و

 (77, 1995اسب.)الزيات,المن

تهتم نظرية معالجة المعلومات بنمط التفكير البشري على غرار نموذج 

تركز اهتمامها على المدخالت, وطريقة االختزان, وطريقة  لكونهاالحاسوب الحديث 

 (43,  2010)عبد الهادي ,  . االسترجاع
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 ( االحتياجات الخاصة ) المعاقين سمعيا -4

 يرتبط التعليم واكتساب اللغة بشكل أساسي بحاسة السمع فاإلنسان يتلقى معظم 

المهارات والمعارف من خالل السمع بل أن تقليد األصوات وتعلم الكالم ال يتم إال 

 . عن طريق السمع فالطفل األصم ال يستطيع الكالم لعدم قدرته على سماع األصوات

في التعلم وقدر ورد تقديم حاسة السمع في  لذا ف ن لحاسة السمع األهمية األولى

 . القرآن الكريم على بقية الحواس في كثير من آيات الذكر الحكيم

 -: قال تعالى

ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن( ) النحل ,   ) 78)َوَجَعَل لَُكُم اْلسَّ

 : وقال تعالى

ْمَع َواْلبََصَر َوا(  ) 36ْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالي( ) اإلسراء إِنَّ السَّ

ومما يدل على أهمية السمع هو أن حاسة السمع تتكون لدى اإلنسان وتستجيب 

 لألصوات منذ الوالدة بل أن هناك دراسات تشير إلى وجود هذه الحاسة أثناء وجود 

  ) 13,  1999الخطيب ,  .(الجنين في رحم أمه 

 غال اليدوية االش -5



وهي تعني ممارسة اي نشاط يدوي اي استعمال االيدي في الفعل وفي المادة مع 

االستعانة ببعا االدوات لصنع شيء ما .وتساهم االشغال اليدوية في تطوير كل 

حواس التلميذ واكتشافه لمواد جديدة وتطوير ابداعه وإمكانيته للتعبير وكذلك قدرته 

 على التعاون مع الجميع .

وان االشغال اليدوية تعمل على تنمية القدرة االبتكارية لدى التلميذ فهي تتمتع بغناها 

بالخامات المتنوعة التي ال حصر لها , كذلك تمنحه القدرة على التفكير والتامل .) 

 ( 6-5, 2006الصالح , 

ويرى الباحثان ضرورة ممارسة الفن لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة فهي تساعده 

االتصال بالبيئة وتحدث له نوع من االتزان االنفعالي للتعبير عن مشاكله على 

وتوظيف عملياته العقلية )كالمالحظة واالنتباه واإلحساس واإلدراك واالختيار 

والتعميم  والقدرة على فهم المعلومات البصرية ( وتساعده على التنفيس وتحقيق 

البكم في مساعدة التلميذ في نواحي الذات . وتبرز اهمية االشغال في معاهد الصم و

نموه المختلفة من خالل هذه النشاطات , فعلى المربي تحويل حاجات التلميذ للحركة 

 والمعرفة والتعبير الى نشاطات فنية مختلفة .

                                          -11- 

 الدراسات السابقة 

 2011دراسة الشمري  -1

جة المعلومات وعالقتها بالشخصية االستقاللية لدى الموسومة )اساليب معال

 طلبة الجامعة (

يهدف هذا البحث الى التعرف على أساليب معالجة المعلومات لدى طلبة 

الجامعة , والفروق في أساليب هذه المعالجة تبعاي للجنس والتخصص والمرحلة 

لبة الجامعة التعرف على مستوى الشخصية االستقاللية لدى ط فضال عنالدراسية , 

, والفروق في مستوى هذه الشخصية تبعاي للجنس والتخصص والمرحلة الدراسية , 

والتعرف على العالقة بين أساليب معالجة المعلومات والشخصية االستقاللية تبعاي 

 لمتغيرات الجنس والتخصص والمرحلة الدراسية .

 2010دراسة القريشي  -2

عالقتها بالتفكير الناقد لدى طلبة الموسومة ) اساليب معالجة المعلومات و

 جامعة واسط (



تهدف الدراسة التعرف على أساليب معالجة المعلومات كذلك معرفة التفكير الناقد 

 . لدى طلبة الجامعة تبعا للجنس والتخصص

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتالس منها إن طلبة جامعة واسط يتسمون بإتباعهم 

أساليب معالجة المعلومات والتي تعد دليال على طريقة اكتسابها وخزنها واسترجاعها 

ويستعملونها اثناء دراستهم وتعلمهم اذ كانت حسب الترتيب اآلتي األسلوب 

المفصل ,األسلوب العميق. ألتحصيلي , األسلوب االستراتيجي ,األسلوب  

تناولت الدراستان السابقتان التعرف على اساليب معالجة المعلومات وعالقتها  

بالتفكير الناقد والشخصية االستقاللية على عينة من االسوياء هم طلبة الجامعات , 

تقاربت الدراستان مع الدراسة الحالية بدراسة اساليب معالجة المعلومات واختلفت 

 لعينة .معها با
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 الفصل الثالث 

 

 اوال : مجتمع البحث 

تكون مجتمع البحث من تالمذة الصف الثاني والثالث والرابع والخامس 

االبتدالي لمعهد االمل لذوي االحتياجات الخاصة في ديالى للعام والسادس 

( 6( تلميذ وتلميذة بواقع )37( والبالغ عددهم )2015-2014الدراسي )

(للصف الرابع 4( للصف الثالث )6( للصف الثاني )9للصف االول )

 (للصف السادس .8(للصف الخامس )4)



 ثانيا: عينة البحث 

لجميع المراحل ماعدا الصف االول لصغر اعمارهم تم اختيار العينة قصدياي 

( 3( واستبعد الباحثان )31تناسب مع المقياس ف صبح العدد )تألنها ال 

( تلميذ وتلميذة 28تالمذة لسوء حالتهم الصحية ف صبح عدد العينة )

 ( يوضح توزيع افراد المجتمع 1والجدول رقم )

 ( يمثل افراد عينة الدراسة 1جدول رقم ) 

 

 المجموع الجنس الصف

 اناث ذكور

 7 3 4 الثاني

 6 3 3 الثالث

 4 1 3 الرابع

 4 2 2 الخامس 

 7 4 3 السادس

 28 13 15 المجموع
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 ثالثا: اداة البحث 

 تكييف المقياس بلغة االشارة  -1

استلزم تحقيق اهداف البحث تكييف المقياس ألساليب معالجة المعلومات 

لتعذر وجود مقياس مترجم بلغة الصم والبكم وبعد االطالع بلغة االشارة 

(و 2006(و)العتبي:2003على مجموعة من الدراسات السابقة )العزاوي:

(الذي  (Twose:1983( كذلك االطالع على مقياس )2008)جليل: 

 (108, 1988( الى اللغة العربية .)زيتون , 1988ترجمه )زيتون :



بدالل لإلجابة عن كل  ةفقرة وحددت له خمس( 22اذ بلغت فقرات المقياس ) 

 هاحيانا,تنطبق علي هغالبا,تنطبق علي هفقرة ) تنطبق علية تماما, تنطبق علي

(والت كيد 5-4-3-2-1ابدا( كذلك حددت الدرجات ) هنادرا, ال تنطبق علي

على دقة االجابة بما يعبر عن ارالهم واتجاهاتهم , كذلك تنبيه الطالب على 

 (2فقرة من دون اجابة. ) ملحق رقم  عدم ترك اية

 اعداد تعليمات المقياس  -2

تم وضع تعليمات خاصة للتالميذ عن كيفية االجابة عن فقرات المقياس 

امام الفقرة وتحت البديل الذي ياللم ارالهم وعدم )√(وذلك بوضع عالمة 

 ترك اي فقرة من دون اجابة 

 صدق المقياس  -3

ويعني تمثيل المقياس لما وضع  تم حساب الصدق الظاهري للمقياس ,

(ومن اجل التحقق من صالح فقرات المقياس 32, 2000لقياسه )عالم .

وذلك عن طريق عرضها على لجنة من الخبراء والمحكمين المختصين   

( وفي ضوء ارالهم عدلت بعا الفقرات, وبذلك عدت 4بلغ تعدادهم )

 جميع الفقرات صالحة .

 ثبات المقياس  -4

ثبات المقياس عن طريق )االتساق بين المحللين (لغرض تم الت كد من 

 الوصول لنتالس دقيقة وموضوعية ويعد هذا االسلوب مناسب لمثل هذا 
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النوع من االدوات ,اذ تم تشكيل لجنة لغرض تحليل الفقرات مكونة من   

 ةلعدد النهالي ثالثالباحثان وخبير من ذوي االختصاص , ليكون ا

وبعدها تم حساب  محللين يقوم كل واحد منهم بعملية تقويم الفقرات

معامل ارتباط بيرسون, اذ بلغ معامل االتباط بين الباحث االول والخبير 

( بينما 0,65( وبلغ معامل االرتباط بين الباحث الثاني والخبير )0,71)

لفقرات المقياس ,وكما (,  0,60بلغ معامل االرتباط بين الباحثان , )

 (2مبين في الجدول رقم)

 

 



 قيمة بيرسون نوع الثبات ت

 0,71 بين الباحث االول والخبير  1

 0,65 بين الباحث الثاني والخبير 2

 0,58 بين الباحثين 3

 (1-,1وهذه النسب تعد جيدة اذ ان نسبة االختبار الثابت تقترب من )

 

 تطبيق المقياس على العينة االستطالعية  -5

( تلميذ وتلميذة 20تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من )

اختيرت بطريقة عشوالية من الصف الثاني الى الصف السادس , 

لغرض التاكد من وضوح تعليمات المقياس , وكذلك الكشف عن مدى 

ومفردات مفهومة غموض فقرات المقياس العادة صوغها بشكل واضح 

كون التالميذ هم لدقيقة  50وتناسب مستوى فهم الطالب وحدد الزمن 

احتياجات خاصة ولم يالحظ الباحثان اي استفسار وكانت فقرات 

 المقياس واضحة , وتقرر ابقاء المقياس بتلك الصورة .

 

 رابعا :اجراءات تطبيق المقياس

تم  تطبيق المقياس على التالميذ جميعهم بالوقت المحدد وحسب المراحل     

 الدراسية , و بعد  انتهاء تطبيق المقياس تم مطالبتهم بإشغال يدوية حسب 
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 قدراتهم وابتكاراتهم وفيما بعد تم عرض االشغال اليدوية 

مجال بلغ الخاصة بتالمذة المعهد على عينة من الخبراء المختصين بهذا ال

وحسب مراحلهم  10( وتم تقدير الدرجات على اعمالهم من 4تعدادهم )

 الدراسية .                       

 

 رابعا : الوسالل االحصالية 



تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين اساليب معالجة المعلومات 

لعينتين مستقلتين للمقارنة بين ( T-testاستعمال االختبار التائي)وواألشغال اليدوية 
 . واإلناث متوسط درجات الذكور
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 عرض النتائج وتفسيرها 

  االستنتاجات 

  التوصيات 

 المقترحات 
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 عرض النتالس

تم اختيار فرضية البحث وهي ليس هناك عالقة ذات داللة احصالية بين درجات 

بلغ قيمة معامل االرتباط  اذتالمذة معهد الصم والبكم باستعمال معامل ارتباط بيرسن 

وهو يشير ان هناك عالقة بين اساليب معالجة المعلومات ومهارة االشغال  0,62

عالجة المعلومات زادت مهارتهم في االشغال اليدوية , اي ان كلما زادت قدرتهم في م

لقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس اسلوب معالجة المعلومات على  اليدوية .



عينة البحث ان متوسط درجات معالجة المعلومات لدى التالميذ من كال الجنسين 
هذا ( وعند مقارنة 6.22( بانحراف معياري مقداره )69.89والمشمولين بالبحث هو )

(. يالحظ انه اكبر من المتوسط 66)والبالغ  (*)المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس 
الفرضي للمقياس. وعند اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال معادلة االختبار 

( تبين انه ذي داللة معنوية عند 254، ص1977التائي لعينة واحدة )البياتي ، 
 (.3وكما موضح في الجدول )( ، 28( وبدرجة حرية )0.05مستوى )

 (3جدول )

 االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات اسلوب معالجة المعلومات لدى التالميذ

متوسط 
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

69.89 6.22 66 3.32 2.020 0.05 

 

يعني ان عينة البحث لديهم مستوى عال في اسلوب معالجة المعلومات كما وهذا 
 كشف عنه المقياس المعد لهذا الغرض

 ثالثا :تعرف الفروق في اسلوب معالجة لدى التالميذ الصم والبكم تبعا لمتغير الجنس

( لعينتين مستقلتين T-testولتحقيق هذا الهدف تم استعمال االختبار التائي)   
( 68.8ة بين متوسط درجات الذكور . حيث بلغ متوسط درجات الذكور )للمقارن

( بتباين 71(في حين بلغ متوسط درجات االناث )32.2بتباين مقداره )
( وهي اصغر من القيمة 0.94(. وقد بلغت القيمة التائية المحسوبة )46.74مقداره)
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والجدول  0.05لة ومستوى دال 28( عند درجة حرية 020-2التائية الجدولية البالغة )
 يوضح ذلك

جدول االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الذكور واالناث 
 في اسلوب معالجة المعلومات 

الوسط  الجنس
 الحسابي

 tقيمة  التباين
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 0.05 2.020 0.94 32.2 68.8 الذكور

 46.74 71 االناث

ومن الجدول يتضح انه ليس هناك فروق في اسلوب معالجة المعلومات بين الذكور 
 واالناث

 مناقشة النتالس

كشفت النتالس عن قدرة التالمذة على معالجة المعلومات واألمر الذي  سهل 

عليهم فهم تطبيق المقياس هو ترجمته بلغة االشارة وهو احد اهداف البحث الذي تم 

تحقيق نتالس عالية فيه وهذا الذي ساعدهم وزاد ت قدرتهم وثقتهم بنفسهم على اداء 

ة االحصالية لوجود عالقة بين اساليب المشغوالت اليدوية وهذا واضح في الدالل

 .وكذلك بين الجنسينمعالجة المعلومات والمشغوالت اليدوية 
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 االستنتاجات

 نستنتس من البحث الحالي :

مقاييس مترجمة بلغة االشارة شيء بالغ االهمية وله ت ثير  عمالان است -1

 م  .كبير على فهم ما مطروح عليه



واثبت الدراسة الحالية عن وجود عالقة بين اساليب معالجة المعلومات   -2

 والمشغوالت اليدوية .

ليس هناك فروق في اسلوب معالجة واثبتت الدراسة الحالية بانه  -3
 .المعلومات بين الذكور واالناث

 لتوصياتا

ألنها توجيه اهتمام المؤسسات التعليمية نحو هذه العينة وإجراء بحوث مختلفة  -1

 عينة تستحق االهتمام وتحتاج للمساعدة .

 واالهتمام بمستويات تفكير التالمذة وتمييز المبدعين منهم . -2

 المقترحات 

 طالب لدى العلمية وقيمتها المختلفة التعلم أساليب نماذج حول دراسة إجراء -1

 .الثانوي والجامعة

 . المعرفية األساليب بعا مع عالقتها في المعلومات تجهيز دراسة  -٢

 التعليمية المراحل في الحالية المتغيرات حول الدراسات من المزيد إجراء-3

       .المختلفة
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 (1ملحق رقم )

 الخبراء قائمة بأسماء

 

نوع الخبرة  اسم الخبير ولقبه العلمي ت
 المطلوبة 

 مكان عمل الخبير

كلية الفنون الجميلة  تقييم المشغوالت أ.د عاد محمود حمادي 1
 جامعة ديالى

كلية الفنون الجميلة  تقييم المشغوالت أ.م .د شوقي مصطفى علي  2
 جامعة بابل

الفنون الجميلة كلية  تقييم المشغوالت م.عمار فاضل  3
 جامعة ديالى

كلية الفنون الجميلة  تقييم المشغوالت م. عماد خضير عباس 4
 جامعة ديالى

 هيفاء عبود عيدان   5
 

تقييم المقياس 
 المترجم

معهد االمل لذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

تقييم المقياس  زينة مصطفى عاصم  6
 المترجم

معهد االمل لذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

تقييم المقياس  اسماء ستار حسين 7
 المترجم

معهد االمل لذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

تقييم المقياس  مريم علي عباس 8
 المترجم

معهد االمل لذوي 
االحتياجات 

 الخاصة
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Research Summary 

 

 

The study of processing information Methods.. For pupils with  

special needs.It is the first Duties to educational institutions .The 

tasks aimed at helping those how to develop thinking methods 

,and how deal with information form that will bring them the 

maximum degree of compatibility with the environment and interact 

with the school environment. 

   Current search targeted to: 

Measuring the relationship between the methods of information 

processing and Hand skills to pupils with special needs in the 

Institute for the deaf and dumb in Baquba City. The researchers   

transfer information  processing scale to sign language. 

and measure information processing among pupils with special 

needs in the Institute for the deaf and dumb. Also they Measure 

hand skills to 28 pupils as sample study. 

 In a According with use Pearson correlation coefficient, the 

result explains. There is significant relationship between 

processing information methods and hand skills to pupils with 

special needs in the Institute for the deaf and dumb. 

  

 


