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 رة استخجام أغاني األطفال التعميسية السره 
 بمغة اإلشارة وأثخها في تشسية بعض مهارات الفهم القخائي

 لجى التالميح السعاقين سسعيا 
  1 رباب دمحم عبج الحسيج الباسل /د 

 

 السدتخمص: 
أغاني الصالبات  قياس أثخ استخجامإلى التحقق مغ يهجف البحث الحالي 

ائي لجي التالميح الرع التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة في تشسية ميارات الفيع القخ 
وضعاؼ الدسع بالسخحمة االبتجائية تػع االعتساد عمى الترسيػع التجخيبي بحيث تزسغ 
متغيخ مدتقل: استخجاـ األغاني التعميسية السرػرة واشتسل البحث عمى متغيخ تابع 

تكػنت عيشة و  ىػ: تشسية ميارات الفيع القخائي لجي التالميح الرع وضعاؼ الدسع
السعاقيغ سسعيًا بسجرسة األمل  ( تمسيحة مغ تالميح السخحمة االبتجائية67)مغ  البحث
وضعاؼ الدسع بالسجيشة السشػرة بالسسمكة العخبية الدعػدية تع تػزيعيع عمى لمرع 

( تمسيحة كسجسػعة ضابصة 39( تمسيحة كسجسػعة تجخيبو وعجد )39مجسػعتيغ. بػاقع )
اختبار ميارات الفيع القخائي  تخجمت الباحثة( اس23 -8وتخاوحت أعسارىع الدمشية مغ )

لجى التالميح الرع أغاني الصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة جسيعيا مغ انتاج 
الباحثة وتػصمت البحث الى فعالية األغاني التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة في تشسية 

ة البحث وأف السعالجة ميارات الفيع القخائي لجي التالميح الرع وضعاؼ الدسع عيش
التجخيبية باستخجاـ األغاني التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة أفزل مغ أنساط التعمع 
العادية، كسا أف مدتػى التفاعمية أفزل عشج السجسػعة التجخيبية مغ السجسػعة 

 الزابصة. 
رع التالميح ال –القخاءة –أغاني الصالبات التعميسية السرػرة : الكمسات السفتاحية

 .وضعاؼ الدسع
                                                           

 .جامعة شيبة-ستاذ مداعج تقشيات التعميعأ: رباب دمحم عبج الحسيج الباسل /د 1
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The Development of some reading recognition skills Using 

Children educational Pictorial songs with deaf children at 

primary level 

:Abstract 

The present study aimed at developing reading Comprehension 

skills Using Children educational Pictorial songs with deaf 

children at primary level the sample of the study consisted of (56) 

Children at the primary level attached to Al-Madinah AL 

Munawara deaf school , Their ages ranged from (7-12) years . The 

researcher employed , Achievement test in reading 

Comprehension skills , Children educational Pictorial songs 

(researcher) The results of the study results on the effectiveness of 

Children educational Pictorial songs in development of some 

reading recognition skills with deaf children at primary level and 

continued the effectiveness of the programme in the following up 

period .  

Key terms:  Reading Comprehension Skills, Children 

Educational Pictorial Songs, Deaf Children . 
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 السقـجمـة: 
ة. ىسا: يزع مرصمح اإلعاقة الدسعية فئتيغ يتع التسييد بيشيا لألغخاض التخبػي

وىاتاف الفئتاف تزساف  (.Hard of Hearing( وضعيف الدسع )Deafاألصع )
داخميسا: الرسع الخمقي )الحيغ ُولجوا باإلعاقة الدسعية(، والرسع السكتدب )الحيغ ُولجوا 
بحاسة سسع عادية ثع فقجوىا في ضل أمخاض أو حػادث(. واألصػع ىػػ الحي يعػانػي مغ 

مغ مباشخة الكالـ  -مغ الشاحية الػضيفية-فأكػثخ( ال ُيَسكشَّو ديدبل  87فقجاف سػسعي )
وفيع المغة المفطية حتى مع استخجاـ معيشات سسعية مكبخة لمرػت، وال يسكشو مغ 
اكتداب السعمػمات المغػية أو تصػيخ السيارات الخاصة بالكالـ والمغة عغ شخيق حاسة 

إف شجة  (.Moores,2001صة )الدسع، ويحتاج تعميسيع إلى تقشيات ذات شبيعة خا
اإلعاقة الدسعية ىي نتاج لذجة الزعف في الدسع وتفاعمو مع عػامل أخخى مثل 
العسخ عشج الفقجاف الدسعي، والعسخ عشج اكتذافو، ومجى معالجتو، والسجة الدمشية التي 
استغخقيا حجوث الفقجاف الدسعي، ونػع االضصخاب الحي أدى إلى فقجاف الدسع، 

. وتكػف (3776، الخصيبجمات التأىيمية السقجمة، والعػامل األسخية كحلظ )وفاعمية الخ
اإلعاقة الدسعية تػصيمية إذا نتجت عغ اضصخاب أو إصابة في األذف الخارجية أو 
الػسصى وتؤدي بالتالي إلى ضعف سسعي بديط حيث ال يتجاوز الفقجاف الدسعي لجييع 

غ اضصخاب أو تمف في األذف ديدبل(، وتكػف حدية عربية عشجما تحجث ع 77)
الجاخمية أو في العرب الدسعي مسا يدتحيل معو وصػؿ السػجات الرػتية ميسا 

ويعج الشسػ  (.Hallahan & Kauffman, 2006بمغت شجتيا أو وصػليا محخفة )
المغػي في جسيع جػانبو مغ أكثخ مطاىخ الشسػ تأثخًا بالرسع، ويؤثخ العسخ الحي بجأت 

( أف 3774حجيج درجة التأخخ في الشسػ المفطي. ويحكخ الدريقات )فيو اإلصابة في ت
الشسػ المغػي لجى الصالبات الرع يتأثخ بسجي التجريب السبكخ ونػعو، ووقت البجء 
باستخجاـ السعيشات الدسعية، وكحلظ مجى استثارة الحكاء والجػانب االنفعالية والبرخية، 

خ الدمشي عشج التذخيز والتجخل السبكخ. باإلضافة إلى الجعع األسخي والثقافي والعس
(، 3776( والخصيب )3777) ,Hallahan & Kaufman ويتفق ىاالىاف وكػفساف

( عمى أف الصالبات الرع ال يعانػف مغ أية قرػر في 3772) Mooresومػريذ 
الحكاء، فال أدلة تؤكج عمى أف نسػىع السعخفي أو نسػ الحكاء لجييع يكػف أقل مغ 

امعيغ. فيع يقػمػف بػضائفيع السعخفية ضسغ معامالت الحكاء العادية، الصالبات الد
ويطيخوف نفذ التبايغ في امتالؾ القجرات العقمية كسا ىي مػجػدة لجى الصالبات 
العادييغ في سسعيع. وىكحا يسكغ عدو الزعف في الشسػ العقمي )السعخفي( لجى 

اعية والمغػية. وبسا أف التعميع الصالبات الرع إلى محجودية الخبخات السادية واالجتس
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والتحريل الجراسي في معطع السػاد يعتسج عمى المغة؛ فإف القرػر في مجاؿ المغة 
لجى الرع يؤثخ عمى أدائيع في معطع مػاد السشيج الجراسي، ويزيف مػريذ 

Moores (3772( أف أكثخ مغ )مغ التالميح الرع يعانػف مغ صعػبات 47 );
مغ الجراسات عمى أف أكبخ تأخخ دراسي لجى الرع يكػف في تعميسية، وأجسعت عجد 

القخاءة وفي السػاد التي تعتسج عمى التفكيخ كفيع معاني الكمسات والفقخات وتختيبيا 
(. ويقجر انخفاض السدتػى العاـ 3722الدريقات،-3773الجماشي،- 3773)ثابت، 

ػاـ دراسية، ويدداد ىحا أع 6-4لمتحريل الجراسي لجى الرع مقارنة بشطخائيع العادييغ 
 Hallahan & Kauffman, 2006))التأخخ مع تقجـ العسخ 

أف التالميح الرع وضعاؼ ( في دراستو 3727ويذيخ دمحم عبج السقرػد ) 
الدسع يعانػف مغ بطء في التعمع يخجع باألساس الى مجى الساميع بسيارات القخاءة 

أىجاؼ الشسػ العقمي لتالميح السخحمة  عوالكتابة فإتقاف ميارات القخاءة والكتابة مغ أى
االبتجائية بحيث تداعجىع عمى أف يقخأوا بديػلة ويدخ وأف يعبخوا عغ أنفديع وما يجور 

وتشقدع ميارات القخاءة الى  حػليع تعبيخا واضحا وأف يػاصمػا تعميسيع في السخاحل التالية
)حافظ عيدػي ي والشصق( ومدتػى الفيع القخائمدتػيات )تعخؼ الخمػز والسفخدات ثالث 
وعمى الخغع مغ أىسية تعمع ميارات القخاءة لجى تالميح السخحمة االبتجائية ( 372، 3779

نشا نجج أنو ال يػجج أال إخاص والتالميح الرع وضعاؼ الدسع بذكل  بذكل عاـ
التالميح الرع لتعميسيع ميارات القخاءة السختمفة بل يتع تعمسيع  أساليب خاصة بفئة

جاـ نفذ األساليب الستبعة مع األخخيغ وىػ ما يفاقع مذكمتيع بذكل كبيخ وىػ ما باستخ
أف تعمع التالميح  (3729 ،رجاء عمى عبج العميع ،)أشخؼ عبج العديدأشارت اليو دراسة 

الرع بشفذ أساليب تعمع التالميح العادييغ يفاقع مذكمتيع وأنيع بحاجة الى أساليب 
 اتيع .تشاسب قجراتيع وتمبى احتياج

وعمى مجار الدشػات األربعيغ الساضية أثبت الباحثػف أف استخجاـ األغاني 
التعميسية السرػرة في التعمع يديل التشسية الذاممة لألشفاؿ حيث يسكغ أف تػقظ عقػؿ 

  Bolduc,Montesinos (2005)الصالبات في السخحمة االبتجائية وتحدغ مدتػاىع 

أف العجيج مغ أغاني الصالبات التعميسية  ( الى3727-24) Mariaوتذيخ ماريا 
تحتػى عمى كمسات ليا قػافي متذابية وتختبط ارتباشا وثيقا بالسيارات الرػتية كحلظ 
غالبا ما تكػف مستعة ومثيخة يتستع بيا الصالبات وتعدز وضيفتيا كأداة لمتعمع وانصالقا 

سيقى ومؤثخات مسا سبق فاألغاني التعميسية وخرػصا السرػرة وما تذسمو مغ مػ 
صػتيو وضػئية عامل محفد غاية األىسية في تشسية ميارات القخاءة لجى الصالبات 

(Tierney,Kraus,2013.228)  ألنيا أداة تعميسية مجدية بصبيعتيا ومدمية ومثيخة
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أنذ عذساوي  ,salimpoor,van Den ,Bosch, Zatorre, 2013) ; )وأكثخ فعالية 
مسا يجعميا أداة مثالية  (patel,2-11,2014)حػ التعمع ( وتديج دافعية الصفل ن3729)

( sarro&sanes,2011إلكداب الصالبات السيارات الالزمة لتعمع القخاءة ومياراتيا )

 3727وباتذيكى  3726فمػجشا كػ وتشسية السفخدات المغػية والصالقة المفطية )
 (. 3727وتػسكانػ

تعميسية السرػرة بمغة اإلشارة وتخى الباحثة انصالقا مسا سبق أف األغاني ال
والحخكات االيقاعية وما تذسمو مغ مػسيقى وصػر ومؤثخات مختمفة عامل محػري في 
تعميع الصفل سػاء عادى أو مغ ذوي االحتياجات الخاصة وذلظ لسا تتستع بو مغ مدايا 

خ عجيجة ججا عمى مختمف االتجاىات فالصخيقة التقميجية في التعميع أثبتت فذميا في عر
التكشػلػجيا والصفل األصع بحاجة الى سبل تالئع قجراتو وتعسل عمى تغحيتيا وىػ ما 
تفعمو األغاني التعميسية السرػرة بججارة. وىػ ما عسجت الباحثة الى تشفيحه في ىحا 

 البحث.
 مذكمة البحث:

 نبع اإلحداس بسذكمة البحث من خالل: 
 : مالحظة الباحثة -أولا  

لػاقع التعميسي لسجارس ومعاىج الرع وضعاؼ الدسع قامت الباحثة بخصج ا -
وذلظ بعسل مقابالت مع بعس مجرسي الرػع، والتي أجسعػا مغ خالليا عمى 
ضعف مدتػيات التالميح السعخفية والسيارية، ووجػد صعػبة في تجريذ الرع 
خاصة في ضػء ضعف القجرة المغػية لجييع، وقج أكجوا عمى ذلظ بالخجػع إلى 

 تبارات الدابقة. نتائج االخ
وججت الباحثة أف شخؽ التجريذ ليحه الفئة تتذابو مع شخؽ تجريذ التالميح  -

 العادييغ، مع عجـ مخاعاة خرائز ىحه الفئة. 
الحطت الباحثة االقترار عمى استخجاـ لغة اإلشارة في التجريذ دوف المجػء  -

 الى الػسائل الحجيثة في التجريذ. 
 الجراسة الستكذافية:-ثانيا 

( تمسيحة مغ التالميح السعاقيغ 37قامت الباحثة بعسل دراسة استصالعية عجد )
سسعيًا بالسخحمة اإلعجادية بسجرسة األمل بالسسمكة العخبية الدعػدية بالسجيشة السشػرة 
حػؿ مجى إمكانية استخجاـ األغاني التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة في اكتداب ميارات 

وتقبميع لفكخة تصبيق األغشية بحخكات  ؿ التمسيحات عمى التجخبةالقخاءة وقج الحطت اقبا
 تعبيخية بمغة اإلشارة واعجابيع الذجيج بالفكخة.



 بمغة اإلشارة وأثخها استخجام أغاني األطفال التعميسية السرهرة
 في تشسية بعض مهارات الفهم القخائي لجى التالميح السعاقين سسعيا 

 

479 

 الجارسات الدابقة:  -ثالثاا 
حمسي أبػ  (؛2017)رضا عبج السعبػد، (أشارت العجيج مغ األدبيات والجراسات  
)دمحم عبج السقرػد،  ؛(2411أيسغ خصاب، ) (؛3723)أماني الحديشي،  (؛3723 مػتو،

أف السعاؽ سسعيًا يعاني مغ فقجاف في حاسة الدسع  (3776أيسغ الجػىخي، (؛)3727
بجرجات مختمفة، تبجأ مغ الزعف البديط إلى الفقجاف الكامل )الرسع(، وىحا يؤثخ 
بذكل مباشخ عمى نسػىع العقمي واالجتساعي؛ ويتختب عمى ذلظ صعػبات في 

افة إلى ضعف الخصيج المغػي، وقمة الخبخات التي التحريل الجر اسي، باإلض
يدتخجمػنيا في تفديخ وتعمع السفاليع؛ وأشارت أيزا الى أىسيو استخجاـ السثيخات 

السعاقيغ سسعيًا، واختيار الػسائط التعميسية السعيشة السشاسبة ليع  لتعميع البرخية
الصالبات التعميسية السرػرة وانصالقا مغ الفعالية التي تحققيا السػسيقى مسثمة في أغاني 

وما تذسمو مغ مدايا عجيجة في تعميع وتشسية السيارات القخائية وخرػصا القخاءة لجي 
( )أنذ عذساوي 3726()دمحم الحػامجة وعساد الدعجى 3724)خمػد يغسػر الصالبات 

ي فقج استشتجت الباحثة أىسية استخجاـ أغاني الصالبات التعميسية بمغة اإلشارة ف (3729
 .تشسية بعس ميارات القخاءة لجي التالميح السعاقيغ سسعيا

 مذكـمة البـحث: 
وعمى ضػء ما سبق تتزح مذكمة البحث الحالي في تحجيج أثخ استخجاـ أغاني  

الصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة وأثخىا في تشسية ميارات القخاءة لجى التالميح 
 مة البحث لتجيب عغ األسئمة التالية: السعاقيغ سسعيا، ومغ ىشا نذأت مذك

 أسئمة البحث:
 تتسثل أسئمة البحث في الدؤال الخئيذ التالي: 

كيف يسكن ترسيم أغاني الظالبات التعميسية السرهرة بمغة اإلشارة وقياس أثخها في 
 تشسية بعض مهارات القخاءة لجي التالميح السعاقين سسعيا؟

 مة الفخعية التالية: ويتفخع مغ ىحا الدؤاؿ الخئيذ األسئ
 ميارات القخاءة لجي التالميح السعاقيغ سسعيا؟  .2
ما الترسيع التعميسي لبخنامج أغاني الصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة لجى  .3

 التالميح السعاقيغ سسعيا؟
ما أثخ استخجاـ أغاني الصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة وأثخىا في تشسية  .4

 يع القخائي لجى التالميح السعاقيغ سسعياميارات الف
 أهجاف البحث:

 يهجف البحث الحالي إلى: 
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الصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة في تشسية  التحقق مغ أثخ استخجاـ أغاني
 ميارات القخاءة لجى التالميح الرع وضعاؼ الدسع في السخحمة االبتجائية.

  أهسية البحث:
حية الشطخية إضافة عمسية ميسو في تحديغ قجرات يعج ىحا البحث مغ الشا

 -عمى حج عمع الباحثة–الجراسات القميمة التالميح الرع وضعاؼ الدسع حيث تعج مغ 
أغاني الصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة وما تذسمو مغ مػسيقى التي تدتخجـ 

يح الرع وضعاؼ وصػر وحخكات تعبيخية كػسيمة لتشسية ميارات القخاءة لجى التالم
الجور الياـ الحي تقـػ بو األغشية في تخسيخ  ، وتبخز أىسية ىحا البحث في كذفالدسع

وتعميع التالميح الرع وضعاؼ الدسع بعس السفاليع والسعارؼ العمسية والدمػكية، 
والتي تجعل الصفل قادرًا عمى الفيع الرحيح ليا، باعتبار أف األغشية وسيمة ىامة 

 .ات وحفطياػملتػصيل السعم
 وما يسيد هحا البحث: 

السخحمة العسخية التي تتشاوليا وىي الحمقة األولى مغ التعميع األساسي الحي تذكل  -1
مغ خالليا شخرية الصفل فالدشػات األولى في حياة الصفل ىي األساس التكػيشي 
لمجانب السعخفي والػججاني لو لحلظ فاف الصالبات الرع وضعاؼ الدسع في ىحا 

ة يكػنػف في حاجة ماسة الى الكثيخ مغ األنساط والسيارات التخبػية السخحم
 والشفدية في بيئة غشية بالسثيخات مغ أجل تحقيق نسػ متكامل.

 يدهم البحث الحالي في: 
تػجيو القائسيغ عمى العسمية التعميسية ومجاؿ تكشػلػجيا التعميع السداعجة في التخبية  .2

لصالبات التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة في الخاصة إلى أىسية استخجاـ أغاني ا
 تجريذ السقخرات لمتالميح السعاقيغ سسعيًا. 

تػجيو اىتساـ الباحثيغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع نحػ أغاني الصالبات التعميسية  .3
السرػرة بمغة اإلشارة بػصفيا أحج التقشيات البرخية السدتحجثة التي يشبغي التػجو 

 الستفادة مشيا في تعميع التالميح السعاقيغ سسعيًا. نحػ دراستيا وسبل ا
تقجيع حمػؿ عمسية متصػرة لسذكالت االستفادة مغ أغاني الصالبات التعميسية  .4

 السرػرة بمغة اإلشارة لمسعاقيغ سسعيًا. 
 محجدات البحث: 

 يتحجد البحث الحالية بسجسهعة من السحجدات تتسثل فيسا يمي: 
البحث عمى عيشة مغ التالميح الرع وضعاؼ الدسع أجخيت  السحجدات السكانية: -

بالسخحمة االبتجائية بسجرسة األمل بالسجيشة السشػرة بالسسمكة العخبية الدعػدية وتتكػف 
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( تمسيحات 39( تمسيحة مقدسيغ الى مجسػعتيغ: مجسػعة تجخيبية وعجدىا )67)
  .( تمسيحات39ومجسػعة ضابصة وتذسل )

( تمسيح ة مغ تالميح الرف األوؿ 67ية مكػنة مغ )عيشة عذػائ الحجود البذخية: -
اإلعجادي بسجرسة األمل لمرع وضعاؼ الدسع بسجرسة األمل بالسجيشة السشػرة 

 .بالسسمكة العخبية الدعػدية
-3737: أجخيت البحث في الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ محجدات زمانية -

372:.  
 ارة من اعجاد الباحثة أغاني الظالبات التعميسية السرهرة بمغة اإلش -2

 اختيار عذخ أغاني تختمف في مزاميشيا وأىجافيا. -
 تحجيج اليجؼ مغ كل أغشية. -
 صياغة أسئمة بػاقع سؤاليغ لكل أغشية. -

 إجخاء االختبار القبمي والبعجي بسداعجة معّمسة الرف، وبصخيقة الدؤاؿ السباشخ،
ذاهجة األغشية حيث تم تهجيه سؤال مباشخ لكل تمسيحة عمى حجة قبل وبعج م

 السرهرة. 
 متغيخات البحث:

 يتزسن البحث الستغيخات التالية: 
  .التعميسية السرهرة األغانيالستغيخ السدتقل: 

 تشسية بعض مهارات القخاءة لجي التالميح الرم وضعاف الدسع.  الستغيخ التابع:   
 مشهج البحث: 

جاـ األغاني التعميسية اعتسجت الباحثة عمى السشيج التجخيبي لجراسة أثخ استخ 
السرػرة بمغة اإلشارة عمى تشسية بعس ميارات القخاءة لجي التالميح الرع وضعاؼ 

 الدسع بالسخحمة االبتجائية
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 الترسيم التجخيبي لمبحث: 
في ضػء مشيج البحث ومتغيخاتو، أعتسج الترسيػع التجخيبي لمبحث عمى  

ف مجسػعة تجخيبية شبقت عمييع الترسيع التجخيبي وبشاء عمى ذلظ تكػنت مجسػعتا
أدوات البحث قبميًا لمتأكج مغ التجانذ بيغ التالميح، ثػع إجخاء السعالجة التجخيبية، 
والسقارنة بيغ درجاتيع في التصبيق البعجي، لتحجيج داللة الفخوؽ الشاتجة عغ السعالجة، 

  التابعة ومجى تأثيخ استخجاـ أغاني الصالبات التعميسية السرػرة عمى الستغيخات
 .( ىحا الترسيع2ويػضح الججوؿ رقع )

 ( الترسيع التجخيبي لمبحث2ججوؿ )
 التظبيق البعجي السعالجة التظبيق القبمي السجسهعة
اختبار مهارات  التجخيبية

 الفهم القخائي
خنامج األغاني التعميسية ب

 السرهرة
اختبار مهارات الفهم 

 القخائي
 الظخيقة الستبعة الزابصة

 البحث: فخوض
 يدعى البحث الحالي نحه التحقق من صحة الفخوض التالية:  

( بيغ متػسط درجات 0.05ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) .2
االختبار البعجي لجى تالميح السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات االختبار 

 البعجي لجي تالميح السجسػعة الزابصة في ميارات الفيع القخائي
( بيغ متػسط درجات ميارات 0.05جج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى )ال يػ  .3

الفيع القخائي لالختباريغ القبمي والبعجي لجي تالميح السجػعة التجخيبية التي 
 استخجمت األغاني التعميسية السرػرة بمغة اإلشارة 

 أدوات البحث:
  قامت الباحثة بإعجاد الدوات التالية: 

 .خاءة قبمي وبعجياختبار لسهارات الق
 مرظمحات البحث:

  Children's Educational Songs :أغاني الظالبات التعميسية السرهرة بمغة اإلشارة

 ىي الكمسات التي تراغ لحشا وتؤدى إما بسراحبة السػسيقى واآلالت األغشية :
 أو أف الصالبات يشذجونيا بمحغ مػقع )بسراحبة اإليقاع(.

بحث مجسػعة مغ األغاني المحشية السػسيكية السرػرة تقـػ ويقرج بيا في ىحا ال     
عمى االتراؿ بيغ أكثخ مغ وسيط )صػت وصػرة ومػسيقى ورسـػ متحخكة( 
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تقجـ بمغة اإلشارة لألشفاؿ الرع وضعاؼ الدسع لتشسية ميارات القخاءة لجييع 
  .بسجرسة األمل لمصالبات الرع بالسجيشة السشػرة

  فئة مغ األشخاص( بأنيع "9، 3778(أياد دمحم يحي يعخفيع : السعاقين سسعياا 
يعانػف مغ درجات مغ الفقجاف الدسعي، تتفاوت مغ البديط إلى الستػسط ثع 
الذجيج ثع الذجيج ججًا، ويعتسج في تذخيرو عمى قياس المغة اإلستكبالية 

  .والتعبيخية ومدتػى الشصق والكالـ
بأنيع" فئة مغ التالميح الحيغ يعانػف  وتعخفيع الباحثة إجخائيًا في نصاؽ ىحا البحث

يؤثخ سمبيًا عمى اكتدابيع لمسفاليع  -أيًا كانت درجة الفقج-مغ فقج في الدسع
 والسعمػمات الرحيحة، واستخجاميا لمتػاصل الفعاؿ مغ التالميح الرع. 

 :ويقرج بيا القجرة عمى التعخؼ عمى الحخوؼ والكمسات  مهارات الفهم القخائي
اط الخمػز السصبػعة وتػصيميا الى السخ وفيسيا واستخجاـ أعزاء عغ شخيق التق

  .الشصق استخجاما سميسا
ىي عسمية عقمية بشائية تفاعمية يسارسيا القارئ مغ خالؿ محتػى قخائي؛ بغية 
استخالص السعشى العاـ لمسػضػع، ويدتجؿ عمى ىحه العسمية مغ خالؿ امتالؾ القارئ 

 (.3777 )العيدػي والطشحاني،السعبخة عغ ىحا الفيع  لسجسػعة مغ السؤشخات الدمػكية
ويقرج بسيارات الفيع القخائي في ىحه الجراسة ىي ميارات الفيع القخائي التي يجب أف 
يكتدبيا تالميح الرف الثاني بالسخحمة االبتجائية بسدتػى مغ الجقة والجػدة في األداء، 

التخادؼ والتزاد، اإلجابة عغ والستسثمة في كذف داللة الكمسات الججيجة مغ حيث 
أسئمة حػؿ تفاصيل واردة في الشز السقخوء، إعادة تشطيع جسل نز قريخة حدب 
التدمدل والتتابع في الشز السقخوء استشتاج عالقة الدبب والشتيجة، استشتاج السعشى 

ء العاـ لمشز السقخوء، وكذف الكيع الػاردة في الشز، والتسييد بيغ الحكيقة والخأي، إبجا
الخأي حػؿ مػضػع أو فكخة مصخوحة في الشز، والتسييد بيغ ما يترل بالسػضػع 
وماال يترل بو، واقتخاح حمػؿ ججيجة لسذكالت وردت في السػضػع، والتشبؤ باألحجاث 

 بشاًء عمى مقجمات معيشة.
  في الجراسة الحالية بأنو "داللة الجرجات الكمية والفخعية  -إجخائيا–وتحجده الباحثة

أبعاد اختبار الفيع القخائي السعج لغخض الجراسة، والجرجة األعمى تجؿ عمى فيع عمى 
 قخائي مختفع والجرجة السشخفزة تجؿ عمى فيع قخائي مشخفس".
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 :األغاني التعميسية بمغة الشارة 
التعمع عبخ األغاني التعميسية يتػع عخضو لمسعاقيغ سسعيًا عبخ مقاشع فيجيػ 

 شارة كمغة رئيدية تدتخجـ في التػاصل مع السعاقيغ سسعيًا. رقسية، مجعسة بمغة اإل
 :خظهات البحث

 :لتحقيق أهجاف البحث الحالي قامت الباحثة بإجخاء الخظهات التالية
إجخاء دراسة مدحية تحميمية لألدبيات العمسية، والجراسات السختبصة بسػضػع  .2

بيا في تػجيو  البحث؛ وذلظ بيجؼ إعجاد اإلشار الشطخي لمبحث، واالستجالؿ
  فخوضو ومشاقذة نتائجو.

تحجيج قائسة السيارات )القخائية( الػاردة في مادة المغة العخبية وتحكيسيا ووضعيا في  .3
  صػرتيا الشيائية.

  ، ووضعو في صػرتو الشيائية.وتحكيسو ميارات القخاءةلكياس إعجاد اختبار  .4
مجاؿ تكشػلػجيا إلجازتيا، عالجة التجخيبية، وعخضيا عمى خبخاء في إنتاج مادة الس .5

ثػع إعجادىا في صػرتيا الشيائية بعج إجخاء التعجيالت السقتخحة وفق آراء الخبخاء 
  السحكسيغ.

؛ بيجؼ قياس االستصالعية مادة السعالجة التجخيبية، أداة الكياسإجخاء التجخبة  .6
إجخاء ثباتيا وتعخؼ أىع الرعػبات التي قج تػاجو الباحثة، أو أفخاد العيشة عشج 

  التجخبة األساسية لمبحث.
اختبار  مغ كل في مجسػعتي البحث تكافؤ مغ س قبميا لمتحققتصبيق أداة الكيا .7

نػاتج التعمع قبل اجخاء التجخبة والتعخؼ عمى داللة الفخوؽ بيغ السجسػعات في 
 درجات تشسية السفاليع عمى نفذ العيشة 

  وفق الترسيػع التجخيبي لمبحث. عخض مادة السعالجة التجخيبية، عمى أفخاد العيشة .8
  تصبيق أدوات الكياس: اختبار تشسية نػاتج التعمع عمى نفذ أفخاد العيشة. .9
إجخاء السعالجة اإلحرائية لمشتائج، وتحميل البيانات، وحداب مجى التغيخ في تشسية  .:

نػاتج التعمع ومقارنة نتائج التصبيق، ومشاقذتيا، وتفديخىا عمى ضػء اإلشار الشطخي 
  الجراسات والشطخيات السختبصة.و 

تقجيػع التػصيات عمى ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا، والسقتخحات بالبحػث  .27
  السدتقبمية

 اإلطار الشظخي لمبحث: 
 يشقدم اإلطار الشظخي في البحث الحالي إلى خسذ محاور أساسية هي: 

  .ؼ الدسع: ميارات الفيع القخائي لجي التالميح الرع وضعاالسحهر األول
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 .: األغاني التعميسية السرػرة بمغة االشارةالسحهر الثاني
 : السعاقيغ سسعيًا خرائريع وشبيعتيع. السحهر الثالث
 .: الجراسات الدابقة عغ استخجاـ أىسية استخجاـ األغاني التعميسيةالسحهر الخابع

 السرػرة بمغة اإلشارة في تشسية السيارات القخائية لجى األشفاؿ.
  .: الترسيع التعميسي لسػاد السعالجة التجخيبيةهر الخامذالسح

 مهارات الفهم القخائي لجى التالميح الرم وضعاف الدسع: -السحهر األول
بأنيا قجرة الصفل عمى تعمع األساليب التي ( 59 ،3727) عخفيا الديج أحسج

وفو ومقخوءة تجعل الكمسات السجيػلة وغيخ السعخوفة والغامزة بالشدبة لو في حالة معخ 
وذلظ مغ خالؿ تخميد الحخوؼ والكمسات السصبػعة واجخاء ربط بيغ أشكاؿ ىحا 

 الحخوؼ والكمسات واألصػات التي تجؿ عمييا. 
( الى أف التحريل 443,446 ،3777ويذيخ كل مغ دمحم أحسج وجابخ دمحم )

ليو السشخفس في القخاءة يخجع الى التعخؼ البصيء عمى الكمسات وىحا ما تػصمت ا
التي تػصمت الى أف الزعف  Chard, Shon (:::2دراسات كال مغ شارد وأشػف )

القخائي سببو الزعف في التعخؼ عمى الحخوؼ والكمسات وأوضحا ضخورة تعميع 
التالميح استخجاـ أصػاتيع ومعخفة التيجي كاستخاتيجية مبجئية لمتعخؼ عمى الكمسة، 

التي تػصمت الى أف التالميح ذوى  Can, Bryant (3775كحلظ دراسة كيغ وبخايشت )
 التحريل السشخفس في القخاءة بصيؤوف في عسمية التعخؼ.

 مهارات الفهم القخائي:
 مهارات الفهم البرخي:  -أولا 

ىشاؾ بعس األسذ التي يجب األخح بيا عشج تجريب التالميح عمى تشسية الكمسات 
 البرخية لجييع ومشيا ما يمي:

التالميح عادة ما يدتخجمػف الجدء األوؿ مغ الكمسات برػرة القخاءة لمسبتجئيغ مغ  -
أكبخ ومغ ثع الجدء األخيخ وبعج ذلظ الجدء األوسط مغ الكمسة لحلظ يشبغي عجـ 
تجريذ الكمسات التي تبجأ وتشتيي بالحخوؼ نفديا في الحرة الػاحجة تجشبا لمخمط 

 بيشيع.
مخخج وشخيقة في ضخورة تسييد الخرائز الخاصة بكل حخؼ مغ ىسذ وجيخ و  -

الشصق وعمى السبتجئيغ في القخاءة التسييد بيغ كل حخؼ واألخخ حدب خرائرو 
 السسيدة لو 
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ضخورة تعمع مجسػعة مغ الكمسات الكاممة حيث تداعج التالميح عمى استرحاب  -
السعشى عشج التعخؼ فالكمسات تسثل معشى عشجىع في حيغ ال يسثل الحخؼ معشى 

 (.Burns,1980,79)مدتقل عشجىع 
أف التكخار ميع في تعمع الكمسات البرخية فكمسا تكخرت الكمسة في سياقات مختمفة  -

)ياسخ الحمػاني أدى ذلظ الى قياـ التالميح بتخديشيا عمى ىيئة كمسة برخية 
3774,27-22.) 

 السهارات الهجائية:-ا ثانيا 
ى نصق السقرػد بيا ميارات التعخؼ عمى الخمػز السكتػبة الى قجرة التمسيح عم -

الكمسات السكتػبة التي ال يدتصيع التعخؼ الفػري عمييا كػحجة واحجة وربط ىحا 
الكمسات بسعشاىا وقج صشف الباحثػف ىحا السيارات الى ثالث مجسػعات أساسية 

 ىي:
 .ميارات التحميل الرػتي لمكمسة 
  .ميارات التحميل البشائي لمكمسة السخكبة 
  ميارات التعخؼ عمى الكمسة مغ خالؿ( الدياؽAaron,1998,1-22.) 

 :مهارات الفهم القخائي لجى التالميح الرم وضعاف الدسع
تشقدع ميارات القخاءة في المغة إلى نػعيغ ىسا الفيع الدساعي والفيع القخائي، 
ويفتقخ ذوي اإلعاقة الدسعية لمفيع الدساعي كشتيجة شبيعية لفقجاف الدسع؛ ومغ ثع يعج 

(. فاألصع تحػؿ إعاقتو 3779اسي لمفيع لجييع )فياض،الفيع القخائي الػجو األس
الدسعية دوف قيامو بالسعالجة الستتالية لمسعمػمات المغػية عغ شخيق الدسع سػاء 

 & Hallahan)استخجـ في ذلظ السعيشات الدسعية أو لع يدتخجـ أيًا مشيا 

Kauffman,2006وبالتالي تعيق تعمع المغة. ويخى فيخمػلػف وزمالؤه  (؛Vermeulen 

et al,. (3778 أف الفيع القخائي ىػ األساس لمغة السحكية والتي بجورىا تػفخ أساسا )
( عمى أف فيع السقخوء أكثخ أىسية لحوي 3779لشطاـ الكتابة. وتؤكج كحلظ فياض )

اإلعاقة الدسعية مشو لجى الدامعيغ العتسادىع بذكل أساسي عمى ميارة القخاءة 
 Moores مػريذوثقافتيع. ومغ جانب آخخ يحكخ لمتػاصل مع عالع الدامعيغ 

( أف ميارات الفيع القخائي مغ السيارات الزخورية لتحقيق الشجاح في التعميع 3772)
 السجرسي لجى الرع.
( في دراستو التي أجخاىا لمقجرات القخائية لجى ذوي اإلعاقة 3773وجج ثابت )

ضعا بجرجة كبيخة، وأف ضعف الدسعية أف مدتػى االستيعاب القخائي لجييع كاف متػا
الدسع ىػ أحج العػامل الخئيدة في تجني مدتػى القجرات القخائية، وأتفق معو الدريقات 
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( الحي وجج أف الصمبة ذوي اإلعاقة الدسعية يطيخوف في السجسل ميارات قخاءة 3722)
ذوي ضعيفة باإلضافة إلى مذكالت فيع السفخدات واالستيعاب القخائي مقارنة بالصالبات 

 الدسع الصبيعي.
بحػث متشػعة ركدت عمى ميارات الفيع القخائي لجى األفخاد الرع أضيخت مدتػى 

، :377، السشيع والخيذ،Musselman,2000محجود في ميارات الفيع القخائي )
3723(،Luccas et al.. ولخرت دراسة لػكشخ وىانجليLuckner & Handley, 

ت أنيع يعانػف مغ عجـ فيع رمدية المغة، الفيع القخائي لجى الرع فػجج (2008)
وضعف السعخفة بسحتػى السػضػع، وكحلظ عجـ الفيع الكافي لبشاء الجسمة. وأيجتيا 

التي ذكخت أف الفيع القخائي لجى األفخاد  Wauters et al. (2006)نتائج دراسة واتخز
إلى أف الرع "كاف مشخفًزا بذكل صادـ". كسا أشارت عجد مغ الجراسات السدتعخضة 

مدتػى الفيع القخائي لجى الصالب الرع عشج التخخج مغ السخحمة الثانػية يعادؿ تقخيبا 
مغ  ) ;37مدتػى الفيع القخائي لتمسيح الرف الخابع االبتجائي عادي الدسع، وأف )

الرع يتخكػف السجرسة مع مدتػى فيع قخائي عشج أو أقل مغ الرف الثاني 
(3779Luckner & Handley,)، يف واتخز ويزWauters et al. 2006))  أف

سشة في عيشة دراستو كاف عشج  37-8مدتػى الفيع القخائي لألشفاؿ الرع في سغ 
 مدتػى الرف األوؿ مغ التعميع االبتجائي.

 :األغاني التعميسية السرهرة بمغة الشارة -السحهر الثاني
 :الغشاء في مخحمة الظفهلة

ببة لمصفل، ووسيمة تعميسية تيجؼ إلى إعالء الغشاء مغ األنذصة السػسيكية السح
ثقافتو عغ شخيق نقل السعمػمات الكيسة مغ خالؿ كمسات األغشية مع بث األسذ 
التخبػية لجيو وغخس عادات سميسة مع تخبية ذوقو الفشّي، وتدتصيع األغشية أف تجحب 

ىامًا في  الصفل وتجعمو يشتقل إلى عالع محبب إلى قمبو وإحداسو، بل إنيا تمعب دوراً 
تشسيتو في كافة الجػانب الجدسية والعقمية والػججانية والسعخفية واالجتساعية، لحلظ فإف 
أغشية الصفل يجب أف تتزسغ األىجاؼ التي تداعج عمى تشسية ىحا الجػانب. كسا 
يداعج الغشاء الصفل في تعّمع التشفذ الرحيح وشخيقة إخخاج الرػت، وعغ شخيقيا 

 الكثيخ مغ السعمػمات لمصفل.يسكغ لمسعمع إيراؿ 
 خخج إلى الحياة استعجادًا فصخياً لقج وىب هللا )سبحانو وتعالى( كل شفل ي

لمسػسيقى، وأوؿ ما يحدو الصفل مغ السػسيقى ىػ ذلظ اإليقاع الحي تالعبو أمو بو 
مرحػبًا ببدسات يذيع فييا الحشاف، فيتفاعل الصفل مغ خالليا باألحاسيذ التي تخمق 

ػر بالحب والصسأنيشة والخضا. ولقج صاغت األميات مشح أجل بعيج كمسات فيو الذع



 0202يهليه عجد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التخبيـــــةم

 

  

488 

تتغشى بيا ألشفاليغ، فسألف دنيا الصفل باألنذ والسخح، وأصبحت تمظ األغاني مشبعًا 
يفيس باألحاسيذ التي يسكغ أف تدّود الصفل بالتػازف العاشفي عغ شخيق المحغ 

 .واإليقاع والكمسة
أف الصالبات لجييع القابمية لتعمع الكثيخ في فتخة  لقج أجسع عمساء الشفذ عمى

قريخة، وأكجت الكثيخ مغ االختبارات العمسية التي أجخيت في مجاؿ الدمػؾ اإلنداني 
البذخي ونسػه عمى أف التصػر الصبيعي في تفكيخ اإلنداف وذكائو قج قدع إلى ندب 

 :معيشة جاءت عمى الشحػ التالي
 .سشػات 5لبات يحجث عشج الػالدة حتى سغ مغ نسػ الحكاء عشج الصا -50%
 .سشػات 9سشػات إلى سغ  5مغ نسػ الحكاء يحجث مغ سغ  -30%
 .سشة 28سشػات إلى  9مغ نسػ الحكاء يحجث ف سغ -20% 

نسػ الحكاء لمصفل يكػف بشدبة  وبػضع ىحا الشدب في صػرة بيانية، وجج أيزًا أف
ًا ليحا الشتائج، أكج خبخاء التخبية % مغ سغ أربع سشػات حتى سغ ست سشػات. وتبع28

أف االىتساـ الخئيذ يجب أف يشرب عمى رياض الصالبات وجعل شفل الخوضة 
األساس في تشسية شاب السدتقبل، وأرجعػا ذلظ إلى القابمية الدخيعة لتعمع الصفل 

 .والتقاشو ألي فعل أو قػؿ
أف األغشية ىي لقج جاء في محاضخات السػسيقي والتخبػي السجخي سمصاف كػداي 

المغة األـ لمصفل، وأنيا يجب أف يتع اكتدابيا في سغ الصفػلة السبكخة بشفذ الشسط الحي 
يتعّمع بو الصفل كيفية الكالـ، وىحا ما أكجه الكثيخ مغ التخبػييغ السػسيقييغ سػاء مسغ 
 تبّشػا أفكار كػداي أو مغ الحيغ انتيجػا نيج مجارس أخخى، إال أف أىسية الغشاء في

 الصفػلة ودور أغشية الصفل يكاد ال يختمف عميو أحج مشيع
عشج مخاجعة الشطخيات الستعمقة بالغشاء عشج األشفاؿ، نجج أف العجيج مشيا تتحجث 
عغ ازدياد تصّػر دماغ الصفل أثشاء الصفػلة مع تعّمسو الغشاء والسػسيقى، فقج أكج 

سػسيقي يتبعو تصّػر جيشي في ىػدجد في دراستو لجماغ الصفل عمى أف تصّػر الجماغ ال
الجماغ يميو تصّػر في تعّمع الخبخات، لكشو يذيخ أيزًا إلى أف ذلظ التصّػر يربح 

 أضعف إذا ما تأخخنا في تعميع الصفل لمغشاء
 أهجاف األغاني التعميسية: 

تيجؼ األغاني التعميسية في مخحمة الصفػلة في إلى تحقيق وضيفتيغ: األولى 
شية، وتعتبخ تشسية الػعي االجتساعي والقػمي والجيشي وإكداب الصفل تخبػية والثانية ف

السعارؼ السختمفة مغ أىع الػضائف التخبػية لألغشية، فخجمة السػاد الجراسية األخخى، 
وبث روح التعاوف، وتعػيج الصفل عمى التفكيخ السشصقي والسشّطع وترخيف شاقات 
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تشجرج تحت الشػع األوؿ مغ الػضائف، أما  الصفل وتعخيفو بالعالع الخارجي، كميا أىجاؼ
تشسية اإلدراؾ الحدي والحوؽ السػسيقي، وتشسية ميارات الدسع وتعخيف الصفل بعشاصخ 
الكتابة السػسيكية، والكذف عغ استعجاداتو ومػالبة السػسيكية، فتشجرج نحػ الشػع الثاني 

 .مغ الػضائف
ف تجحب الصفل وتجعمو ونجج أف األغشية كأحج مكػنات السػسيقى تدتصيع أ

يشتقل إلى عالع محبب إلى قمبو وإحداسو، بل إنيا تمعب دورًا ىامًا في تشسيتو مغ كافة 
بج مغ أف تتزسغ األغشية األىجاؼ والجدجية، والػججانية، ولحلظ ال الجػانب؛ العقمّية،

 التي تداعج عمى تشسية ىحا الجػانب، وىي:
 ؿ كمسات األغشيةزيادة الحريمة المغػية لمتالميح مغ خال. 
 تعّخؼ السشاسبات االجتساعية خ مغ السفاليع التي تداعجه عمى إكداب التالميح الكثي

 .واألحجاث السختمفة
  ،تكػيغ الكيع والعادات الدػية مغ خالؿ غخس األخالقيات مثل؛ حب الػشغ

 .والشطاـ، والشطافة، واألمانة، وما إلى ذلظ
  والتعاوف واإلحداس بجورهتعػيج الصفل عمى السذاركة الجساعية. 
  تشسية الحاكخة مغ خالؿ ربط األغشية بسػاد السشيج السجرسي إلكداب الصفل السعارؼ

 .والسعمػمات بصخيقة حيػية ومذػقة
"أثخ الغشاء في التكيف الذخري أجخت نبيمة الديج صبخي دراسة بعشػاف: 

الجساعي عمى  تعخؼ أثخ الغشاء ىجفت البحث إلى واالجتساعي لجى أشفاؿ الخوضة
التكيف الذخري واالجتساعي لجى أشفاؿ الخوضة، وقج اعتسجت ىحا البحث السشيج 
التجخيبي، وأجخيت البحث عمى عيشة مغ أشفاؿ إحجى الخوضات، وقج دلت الشتائج عمى 
مداىسة البخنامج الغشائي بجرجة كبيخة في تعجيل أنساط الدمػؾ الذخري واالجتساعي ػ 

يحتاج إلى تعجيل، وأضيخت الشتائج أيزًا وجػد فخوؽ دالة  غيخ السقبػؿ ػ والحي
إحرائيًا بيغ متػسصات درجات الصالبات في االختبار القبمي لرالح االختبار البعجي 

تختبط البحث بسػضػع البحث ارتباشًا وثيقًا مغ حيث  (.7.72عشج مدتػى الجاللة )
وبالتالي أثخ الغشاء في إكداب اعتساد الغشاء الجساعي في التأثيخ عمى تعجيل الدمػؾ، 

 الصالبات السفاليع السختمفة.
قامت نفيدة زغمػؿ بجراسة بعشػاف: "دور السػسيقى في تخبية الصفل" ىجفت 
البحث إلى التعخؼ عمى أثخ السػسيقى في تشسية بعس جػانب شخرية الصفل مغ 

شفاؿ الرف خالؿ بخنامج يذسل األنذصة السػسيكية، وأجخيت التجخبة عمى عيشة مغ أ
األوؿ االبتجائي، وىع فئة قخيبة ججًا مغ عسخ أشفاؿ الخوضة، وكاف مغ أىع الشتائج: أف 
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البخنامج السػسيقي السعج لو دور ىاـ في إبخاز شخرية الصفل وزيادة شعػره بكيانو. 
وتختبط ىحا البحث بالبحث ارتباشًا مباشخًا حيث تػضح أىسية دور السػسيقى في تخبية 

 تى السجاالت.الصفل في ش
قاـ دمحم حيجر ياغي بجراسة بعشػاف: "تخصيط بخنامج في األنذصة السػسيكية 
لتحقيق بعس أىجاؼ مخحمة رياض الصالبات وقياس مجى فعالية ذلظ عمى أداء 
السعمسات. ىجفت ىحا البحث إلى تخصيط بخنامج في األنذصة السػسيكية لتشسية مفاليع 

يع العمسية والمغػية والجيشية واالجتساعية وغيخىا لجى السجاالت السختمفة، مثل: السفال
األشفاؿ، اتبعت البحث السشيج التجخيبي حيث قاـ الباحث باختيار عيشة مغ الصالبات 
تتكػف مغ أربعة وستيغ شفاًل تخاوحت أعسارىع بيغ أربع إلى ست سشػات، قدست 

ية. قاـ الباحث بإعجاد الباحثة العيشة إلى مجسػعتيغ: األولى ضابصة، والثانية تجخيب
بخنامج في األنذصة السػسيكية تزسغ مفاليع السجاالت الدابقة إضافة إلى أدوات 
البحث األخخى، وبعج تصبيق البخنامج السعج عمى عيشة البحث، أثبتت الشتائج وجػد 
فخوؽ دالة عمى مدتػى أداء السعمسات انعكدت بذكل إيجابي عمى مدتػى اكتداب 

اؿ السجسػعتيغ لرالح السجسػعة التجخيبية. تختبط ىحا البحث السفاليع بيغ أشف
بسػضػع البحث بذكل مباشخ، فالسقرػد باألنذصة السػسيكية في رياض الصالبات ىػ 
األغشية بذكل مباشخ، والبحث تػضح أىسية دور السػسيقى واألغشية في تخبية الصفل 

 في شتى السجاالت.
"بخنامج مقتخح لتشسية الػعي الرحي أجخت إيشاس كساؿ محسػد دراسة بعشػاف 

لصفل السخحمة األولى مغ التعميع األساسي مغ خالؿ أغاني مبتكخة". ىجفت ىحا البحث 
إلى تشسية الػعي الرحي لصفل الرف األوؿ األساسي مغ خالؿ أغاني مبتكخة، وقج 
أجخيت البحث عمى عيشة مكػنة مغ ثسانيغ شفاًل مغ إحجى السحافطات، وكاف مغ أىع 
الشتائج: تأثيخ البخنامج التجخيبي السقتخح عمى تشسية الػعي الرحي ألشفاؿ العيشة. يخى 
الباحثػف أف ىحا البحث تختبط بالبحث الحالي ارتباشًا مباشخًا حيث أف اليجؼ مغ 

 البحثيغ ىػ إكداب الصالبات مفاليع وسمػكيات وقيع ججيجة عغ شخيق األغشية.
ىجفت إلى معخفة تأثيخ السػسيقى في 8::2وفي دراسة قاـ بيا جافيغ عاـ  

حفظ تالميح السخحمة االبتجائية )الرف الخامذ االبتجائي( لمسفاليع العمسية، أشارت 
نتائج البحث إلى زيادة حفظ السفاليع العمسية لجى تالميح ىحا السخحمة الحيغ درسػا ىحا 

العادية، كحلظ أشارت  السفاليع بالصخيقة السمحشة عغ التالميح الحيغ درسػىا بالصخيقة
الشتائج إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات درجات تحريل التالميح الحيغ 
درسػا بالصخيقة السمحشة ودرجات تحريل التالميح لتمظ السفاليع الحيغ درسػىا بالصخيقة 
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ج التقميجية. تختبط ىحا البحث بسػضػع البحث الحالي ارتباشًا مباشخًا، حيث تذيخ الشتائ
التي خمرت إلييا البحث إلى مجى قجرة السػسيقى عمى زيادة استيعاب السفاليع الججيجة 

  عشج شمبة ىحا السخحمة.
 استخجام أغاني األطفال التعميسية السرهرة في تعميم وتجريب التالميح الرم:

ليو كل مغ إػ ما أشار اف التعميع بالسػسيقى يسشح عجدا كبيخا مغ الفػائج لألشفاؿ وى -
ومغ ( Maria3727,6وماريا  7:.3725، ونيممي العصار 3724,43يخيغ البغجادي ،)ش

  :أىسيا
 ( تحفيد الجماغSchlaug,2005.)  
  تديج مغ سخعة االستجابة العربية لمكالـ واألصػات

(Strait,2009,2012,2014) 

 ( زيادة االنتباهDewi,2015.) 
 ( السداعجة في استجعاء الحاكخةJanata,2009,Parbery-Clark,2009.) 

السػسيقى جحابة وبالتالي تديج مغ دافعية االىتساـ نحػ التعمع  -
(Tierney,Kraus,2013.) 

االستساع الى السػسيقى والسذاركة في األنذصة السػسيكية يداعج عمى تعديد قجرة  -
 (.Francais,2013الصالبات عمى الػعي الرػتي وتجدئة الكالـ )

 (.Slater,2013ألكاديسي في السجرسة )زيادة محتسمة في درجات التحريل ا -
 (.welch,2011تعديد الخياؿ ) -
 (.Salimpoor,2013السداعجة عمى خمق إحداس باإلنجاز ) -
 (.Ofsted,2012السداعجة في بشاء ثقة الصالبات الرع بأنفديع ) -
 (.Salimpoor,2013الستعة ) -
سعيجة في الجماغ مسا يثيخ مذاعخ  انتاج السػاد الكيسيائية )الجوباميغ( -

(Salimpoor,2013.) 

 (.Fisher ,2001خمق بيئة إيجابية ) -
 (.Gerry ,2012تذجيع السيارات االجتساعية ) -
 (.Thoma,2013استحزار حالة تعميسية مخيحة ومشاسبة ) -
 أداة تعميسية قػية ومجدية بصبيعتيا وتحفد العاشفة واالىتساـ -

Tierney,Kraus,2013,Patel,2011,2013,Levitin,2005&Menon).) 
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 : السعاقين سسعياا خرائرهم وطبيعتهم -السحهر الثالث
اإلعاقة الدسعية ىي تمظ الحالة التي يعاني مشيا الفخد نتيجة عػامل خمكية أو 
وراثية أو بيئية مكتدبة مغ قرػر سسعي يحػؿ بيشو وبيغ تعمع األعساؿ واألنذصة 

كػف القرػر شجيج أو متػسط أو والسيارات التي يؤدييا الفخد العادي بجرجة كافية، وقج ي
  (.Ronald& et al.,2013ضعيف )

( أف السعاقيغ سسعيًا يسكغ ترشيفيع عمى 3774، 45ويذيخ مججي عديد )
  أساس شجة الفقجاف الدسعي ٌمقجرًا بػحجات الجيدبل إلى عجة مدتػيات كسا يمي:

خافتة ديدبل(: ىحا الفخد يدسع جسيع األصػات ال 57-37الخفيف )يتخاوح بيغ  •
والزعيفة، وربسا ال يدتخجـ معيشات سسعية، ولكشو يعاني صعػبة في وجػد 

  .ضػضاء
ديدبل(: ىحا الفخد يدسع األصػات السشخفزة،  87-52الستػسط )يتخاوح بيغ  •

واألصػات الخافتة ذات الحبحبات الستػسصة، ولكشو يحتاج إلى معيشات سسعية 
 ليؤدي أداء أفزل في الدكػف، أو الزػضاء. 

ديدبل(: ىحا الفخد يدسع األصػات السشخفزة،  7:-82الذجيج )يتخاوح بيغ  •
واألصػات الخافتة ذات الحبحبات الستػسصة، وإذا استخجـ معيشات سسعية فخبسا 

 يكػف أداءه مثل أداء السدتػى الستػسط أو الخفيف. 
ديدبل فأكثخ:) ىحا الفخد قج ال يدتصيع أف يدسع سػى  2:العسيق )يتخاوح بيغ  •

بعس األصػات العالية، ويعتسج عمى حاسة البرخ أكثخ مغ حاسة الدسع، ويعج 
 أصع مغ وجية الشطخ التعميسية. 

 خرائص التالميح ذوي اإلعاقة الدسعية: 
، 478(؛ )دمحم الرالحات، 28,3723)دمحم أبػ زيج، اىتست عجيج مغ الجراسات  •

يتشاوؿ  (3726، 25(؛ )ماىخ زنقػر، 3722، 339(؛ )ميخفت محسػد، 3723
الخرائز العامة لمتالميح ذوي اإلعاقة الدسعية؛ حيث أف فقجاف حاسة مغ 
الحػاس برػرة جدئية أو كاممة مغ شأنو أف يجعمو معخضًا الضصخابات لغػية 
وتعميسية ويجعل باقي الخرائز في حاجة إلى دراسة جيجة، ويسكغ ترشيف 

 واجساؿ ىحا الخرائز كالتالي: 
 والنفعالية:  الخرائص الجتساعية -أ 

 السعاقيغ سسعيًا أقل نزجًا مغ الشاحية االجتساعية.  •
ضيػر أعخاض لبعس الدمػكيات مثل القمق، والخجل، واالنصػائية،  •

 والعجواف، والتسخكد حػؿ الحات، والشذاط الدائج. 
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ُيعاني مغ نػاحي انفعالية عمية نتيجة فقج القجرة عمى التعبيخ عغ السذاعخ  •
 فخد العادي. واألحاسيذ مثل ال

 ضعف الشسػ المغػي لجييع.  •
وتختمف ىحا الخرائز مغ فخد ألخخ وفقًا لعامل الدغ ومدتػى الرعػبة  
 وشبيعة الخعاية االجتساعية واألسخية التي تػافخت لو.   الدسعية

 الخرائص الجدسية والمغهية:  -ب 
  عسميات التفكيخ لجى السعاؽ سسعيًا تشسػ قبل تعمع المغة. •
كيخ لجى السعاؽ تشسػ مغ خالؿ المغة السخئية وبذكل مدتقل عسميات التف •

  عغ المغة السشصػقة.
أف تػضيف الػسائط ( Adamo&et al.,2013ويذيخ "أدمػ وآخخوف" ) •

الستعجدة والفائقة التي تعتسج عمى تشػع السثيخات البرخية قج تداعج عمى 
 تشسية الجانب المغػي والسعخفي لجى التمسيح السعاؽ سسعيًا. 

 الخرائص السعخفية والعقمية:  -ج 
تأخخ نسػ بعس القجرات العقمية والمغػية عغ معجليا الصبيعي، ويخجع ىحا  •

التأخخ إلى نقز الخبخات والسثيخات التي يدتقبميا التمسيح ضعيف الدسع 
  ويتفاعل معيا.

سخعة الشدياف، وعجػ القجرة عمى ربط السػضػعات الجراسية مع بعزيا  •
 البعس. 

  سعيًا أكثخ دقة في مالحطاتيع لمسخئيات مغ العادييغ.السعاقيغ س •
السعاقيغ سسعيًا أكثخ وعيًا بالرفات والخرائز البرخية السسيدة لألشكاؿ  •

  مغ العادييغ.
السعاقيغ سسعيًا أكثخ إدراكًا لسػاشغ التذابو والتسايد فيسا بيغ األشكاؿ مغ  •

  حيث ىيئاتيا العامة وتفاصيميا.
ىحا الديادة في القجرات البرخية لجييع إلى أثخ ( 272،3776)ويفدخ دمحم عشاف  

فخضية التعػيس الحي تتخكو اإلعاقة الدسعية، ويؤكج عمى أف السعاقيغ سسعيًا لجييع 
قجرات عقمية كامشة يسكغ تشسيتيا باستخجاـ شخؽ وأساليب تجريذ تخبػية مشاسبة 

 لخرائريػ وحاجاتيع السختمفة. 
( إلى اإلدراؾ البرخي 3727،49(عبج السقرػد  وفي ىحا الرجد يذيخ دمحم 

كأحج الخرائز الخئيدية التي يجب وضعيا في االعتبار عشج ترسيػع بيئات التعمع 
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اإللكتخوني لمسعاقيغ سسعيًا، ويحكخ في ىحا الرجد أنػ كمسا كاف السػقف التعميسي غشي 
 بالسثيخات كمسا ساعج ذلظ عمى سيػلة تكػيغ السجرؾ البرخي. 

ىحا اإلشار حاولت عجيج مغ الجراسات ترسيع وتقجيع بيئات تعمع إلكتخونية وفي  
غشية بالسثيخات البرخية وبياف تأثيخىا عمى نػاتج التعمع السختمفة لجى التالميح السعاقيغ 

 سسعيًا، ومغ ىحا الجراسات: 
 ( وىجفت التعخؼ عمى أثخ التفاعل بيغ 3723دراسة حمسي مرصفى أبػ مػتو )

التعميقات الذارحة لمخسػمات التػضيحية واألسمػب السعخفي عبخ بيئات  نسط تقجيػع
التعمع الجػاؿ عمى التحريل وكفاءة التعمع لجى التالميح الرػع، وتػصمت نتائج 
البحث إلى األثخ اإليجابي لشسط تقجيع التعميقات الذارحة لسخسػمات التػضيحية 

  ع.باستخجاـ لغة اإلشارة عمى التحريل وكفاءة التعم
 ( وىجفت التعخؼ عمى مجى فاعمية 3728دراسة ماجج الدالػع، ووججاف إبخاليع ،)

استخاتيجية الخحالت السعخفية الغشية بالسثيخات البرخية عبخ الػيب في زيادة 
التحريل الجراسي والجافعية لمتعمع، لجى الصالب الرع وضعاؼ الدسع بجامعة 

لبحث إلى التأثيخ اإليجابي والفعاؿ السمظ سعػد بسجيشة الخياض، وتػصمت نتائج ا
  لمخحالت السعخفية عمى التحريل والجافعية لمتعمع.

  وىجفت التعخؼ عمى تأثيخ التمسيحات 3725(دراسة سساء عبج الفتاح وآخخوف ،)
البرخية لعخوض الػسائط الستعجدة لمسعاقيغ سسعيًا في تشسية ميارات استخجاـ 

البحث الى أف استخجاـ التمسيحات البرخية بخامج الحاسب اآللي، وتػصمت نتائج 
في البخامج اإللكتخونية أدى الى جحب انتباه الستعمسيغ السعاقيغ سسعيًا، واستجاباتيع 
لمسحتػى التعميسي، ومغ ثع أثخ تأثيخا ايجابيًا في تشسية التحريل الجراسي واألداء 

  السياري الستخجاـ بخامج الحاسب اآللي لجييع.
خضو مغ دراسات أف اإلعاقة الدسعية ال تحػؿ بيغ التالميح يتزح مسا سبق ع

السعاقيغ سسعيًا وبيغ عسميتي التعميع والتعمع، وخرػصًا إذا ما أتيحت اإلمكانيات 
والصخؽ التجريدية السالئسة، وُتعج بيئات التعمع اإللكتخوني الغشية بالسثيخات البرخية 

  ًا فخص االستفادة مشيا.المفطية التفاعمية مشفحًا يتيح لمسعاقيغ سسعي
  :األغاني التعميسية السرهرة بمغة اإلشارة والسعاقين سسعيا

يعتسج التالميح السعاقيغ سسعيًا بذكل كامل في تكػيغ بشيتيع السعخفية عمى حاسة 
فبيئات التعمع البرخية التي تعتسج عمى حاسة البرخ في استكباؿ السعمػمات  -البرخ

  يسة التي يسكغ أف تداعج في تعمسيع.تعج مغ االستخاتيجيات الس
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وفي ىحا اإلشار اىتست عجيج مغ الجراسات بتشاوؿ تأثيخ استخجاـ بيئات التعمع 
البرخية التفاعمية في تحديغ ميارات التعمع السختمفة لجى التالميح السعاقيغ سسعيًا 

 ومشيا: 
عمػمات (، وىجفت إلى دراسة فعالية استخجاـ الس3723دراسة أماني الحديشي ) ▪

السجدجة عبخ خخائط التفكيخ في تحريل مادة العمـػ وتشسية بعس ميارات التفكيخ 
البرخي لجى التالميح السعاقيغ سسعيًا بالسخحمة االبتجائية، وتػصمت نتائج البحث إلى 
تفػؽ تالميح السجسػعة التجخيبية، وأف التجديج السعمػماتي ساعجىع عمى فيع عشاصخ 

الذبو واالختالؼ بيغ السعمػمات الستزسشة في السحتػى  السحتػى، وإدراؾ أوجو
  العمسي.

 و  دراسة "ليف( "اتكيشدػؼLin&Atkinson,2015 )فاعمية استخجاـ بيئات  وتشاولت
ليكتخونية التفاعمية في تيديخ بشاء السعخفة، وبقاء أثخ التعمع، وتقميل معجالت التعمع اإل

فاعمية  يغ سسعيًا، وكذفت الشتائج عغالحسل السعخفي الدائج لجى التالميح السعاق
 التقجيسية العخوض في الستحخكة القػالب بيئات التعمع االليكتخونية واستخجاـ استخجاـ

 لجى الدائج السعخفي الحسل التعمع، وتقميل معجالت أثخ السعخفة، وبقاء بشاء تيديخ في
ة برػرة كاممة في ليكتخونيت التعمع اإلالتالميح، وأوصت البحث بأىسية استخجاـ بيئا

  مقخرات مخاحل التعميع السختمفة لمسعاقيغ سسعيًا.
 ( "دراسة "فيميب وآخخوفPhilippe& et al. 2015) وىجفت إلى استخجاـ البيانات ،

الترػرية التفاعمية في تحديغ كفاءة البحث البرخي لعيشة مغ السعاقيغ سسعيًا مغ 
حتاج إلى معالجة برخية خالؿ بعس األنذصة ذات الصبيعة البرخية التي ت

لمسعمػمات، واعتسجت البحث عمى فخضية التعػيس فيسا يدسى بالسعالجة السحيصية 
  واالعتساد عمى تحدغ حاسة البرخ لتعديد تعمع السعاقيغ سسعيًا.

  تعخؼ فاعمية بخنامج قائع عمى السثيخات (، وىجفت 3723اسة سييخ الحجار )در
تي التفاعمي مغ خالؿ )الخصػط والكمسات البرخية باستخجاـ التجديج السعمػما

والرػر والخسػمات والخخائط والسرػرات والسمرقات(، الكتداب السيارات 
اإللكتخونية لجى شالبات الرف العاشخ األساسي السعاقات سسعيًا، وتػصمت نتائج 
البحث الى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح السجسػعة التجخيبية في كل مغ 

ثيخات البرخية مغ خالؿ العخوض التحريمي وبصاقة السالحطة تعدى لساالختبار 
  .ليكتخونيةاإل
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 أسذ ومبادئي تقجيم األغاني التعميسية بمغة الشارة لمسعاقين سسعياا: 
بيئات التعمع البرخية التفاعمية لمسعاقيغ سسعيًا تتصمب شخوشًا خاصة تتػافق مع 

 &.Khwaldeh Sراسات مثل شبيعتيع وخرائريع، ولحلظ حاولت بعس الج

et.al,2012)) ، )،تصػيع السعاييخ العامة  (3722أحسج السزياؼ دمحم عبج السقرػد
لبيئات التعمع التفاعمية فيسا يشاسب خرائز السعاقيغ سسعيًا، ومغ ىحا السعاييخ عمى 

 سبيل السثاؿ: 
السفاليع  أف تداعج بيئات التعمع البرخية الستعمسيغ السعاقيغ سسعيًا عمى اكتداب .2

 والسبادئ وإدراؾ العالقات بيشيا. 
 أف تغصي السعمػمات واألفكار والحقائق والسفاليع.  .3
أف تخاعي بيئات التعمع البرخية الخرائز السختمفة لمسعاقيغ سسعيًا، ودرجة  .4

 إعاقتيع الدسعية. 
 أف تتزسغ مثيخات برخية نابعة مغ البيئة السحيصة بالتمسيح السعاؽ سسعيًا.  .5
ض مجدأة إلى خصػات صغيخة تخكد كل مشيا عمى فكخة واحجة فقط لمسعاؽ أف تعخ  .6

 سسعيًا. 
تجشب السبالغة في استخجاـ السؤثخات البرخية حتى ال يتذتت التمسيح السعاؽ  .7

 سسعيًا. 
مخاعاة االختيار والتػليف السشصقي بيغ األغاني التعميسية السرػرة بمغة االشارة بسا  .8

 السعاؽ سسعيًا.  يحقق اليجؼ السشذػد ويشاسب
أف يخاعى استخجاـ لغة اإلشارة السراحبة الػاضحة السألػفة، والسبدصة قميمة  .9

  .التفاصيل الشابعة مغ بيئة السعاؽ سسعياً 
أف يخاعى استخجاـ الدخعات الصبيعية في عخض األغاني التعميسية السرػرة بمغة  .:

  .االشارة
 أف يخاعى وضػح لغة اإلشارة.  .27
  .إشارة واحجة ثابتة شػاؿ العخضأف يخاعى استخجاـ  .22
أف يخاعى التدامغ بيغ لغة اإلشارة، وما تعبخ عشو مغ نرػص مكتػبة أو أصػات  .23

 مدسػعة. 
 أف يخاعى إمكانية تحكع وتفاعل التمسيح السعاؽ سسعيًا حدب سخعتو الحاتية. .24

 بيئات التعمم التفاعمية لمسعاقين سسعياا: 
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أف بيئات التعمع التفاعمية ال تقترخ عمى  (Horton,2005)"ىػرتػف"  وتؤكج دراسة
الكمسات السشصػقة داخل العخض فقط، وانسا يجب أف ترف كل ما يذتسمو العخض مغ 
 مػسيقى ومؤثخات صػتية؛ بحيث يدتصيع السعاؽ سسعيًا استيعاب شبيعة ىحا السؤثخات 

تحتػي عمى السعمػمات والتراميع السخئية بذكل يتشاسب مع خرائز السعاؽ 
عيًا، وذلظ بسراحبة لغة اإلشارة. حيث أشار تقخيخ مشطسة الرحة العالسية إلى سس

( مميػف أصػع عمى مدتػى العالع تعتبخ لغة اإلشارة ىي المغة 2وجػد ما يديج عغ )
 الخئيدية ليع. 

لغة اإلشارة بأنيا نطاـ  (Kosec&et.al,2010,221)ُويعخؼ "كػسيظ وآخخوف"  
ػع تذكيميا عغ شخيق تحخيظ األذرع واأليجي في أوضاع متصػر يعتسج عمى الخمػز يت

مختمفة، حيث تحل حخكات األيجي محل الكمسات السشصػقة، وتعصي تعبيخات الػجو 
وحخكات الجدج إشارات مخئية تحل محل التعبيخ الرػتي، وتحل العيػف محل األذف 

 في استكباؿ الخسالة. 
ى وجػد بعس األساسيات يجب ( إل86، 3727وتذيخ دراسة دمحم عبج السقرػد ) 

 مخاعاتيا عشج ترػيخ واستخجاـ لغة اإلشارة، ومغ بيغ ىحا األساسيات: 
مشصقة اإلشارة: يجب عسل اإلشارات داخل مدتصيل تخيمي أماـ الجدع مغ قسة  .2

 الخأس حتى الخرخ ومغ الكتف لمكتف، وىحا يجعل العيغ تتابع اإلشارات بديػلة. 
اإلشارة: يجب أف يذعخ مؤدى اإلشارة باالرتياح لمكاميخا والسرػر والجدء إنتاج  .3

  الحي سيذيخه حتى يدتصيع اإلشارة بثقة واقشاع.
  سخعة اإلشارة: عمى مؤدى اإلشارة أف يكػف أبصأ أماـ الكاميخا عسا ىػ في الػاقع. .4
امل، ترػيخ مؤدى اإلشارة: عمى الكاميخا أف تدجل لغة اإلشارة بذكل شبيعي وك .5

وبالتالي يجب تالفي المقصات السقخبة ججًا والبعيجة جج ًا والتي تخخج فييا اليج خارج 
  نطاـ الترػيخ.

األصػات الػضيفية: مثل األغاني، التشبييات الرػتية، صػت الياتف ويجب أف  .6
 تقجـ مرػرة. 

اإلضاءة: يجب أف تكػف اإلضاءة عمى مؤدي اإلشارة جيجة، وأال تتجاخل ضخوؼ  .7
اءة مع وضػح السذيخ مع تجشب وجػد ضل لمسذيخ عمى الخمفية ألنو يسكغ اإلض

 أف يذتت انتباه األصػع 
خكات وحاولت عجيج مغ الجراسات إثبات فاعمية استخجاـ لغة اإلشارة والح

 .التعبيخية لمسعاقيغ سسعياً 
 رات التفكيخ البرخي لمسعاق سسعياا:مها
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 السهارات البرخية لمسعاق سسعيا: 
حيث يقـػ السعاؽ سسعيًا بتحجيج  :Visuals Inferring اج البرخي الستشت .2

 واستشتاج معمػمات مسثمة برخيًا مغ خالؿ السثيخ السعخوض. 
حيث يقـػ السعاؽ سسعيًا بػضع بجائل فيسا  :Visuals Inferring التشبؤ البرخي  .3

 يتعمق بسعمػمات أو أفكار ذات صمة بالسعمػمات الدابق تحجيجىا. 
 ارات برخية ابتكارية، وتتزسن: مه -ثانياا 

تعشي قياـ السعاؽ سسعيًا بتػليج أكبخ عجد و  :Visual Fluency الظالقة البرخية .2
مغ البجائل السسثمة برخيًا لسػقف مثيخ أو مذكمة ناتجة مغ متغيخ أو متغيخات 

 برخية ججيجة، ذات صمة بالسػقف أو الرػر السعخوضة فيو. 
: وتعشي قياـ السعاؽ سسعيًا بالتػصل Visual Flexibility السخونة البرخية .3

لبجائل متشػعة ومختمفة مسثمة برخيًا )تسثيالت برخية لألفكار والسعمػمات( 
لسػقف مثيخ أو مذكمة ناتجة مغ متغيخ أو متغيخات برخية ججيجة، ذات صمة 

 بالسػقف أو الرػر السعخوضة فيو. 
رات التفكيخ البرخي لمسعاقيغ أكجت عجيج مغ نطخيات التعمع عمى أىسية تشسية ميا

سسعيًا مغ خالؿ السثيخات البرخية كاألغاني التعميسية والخخائط الحىشية وغيخىا؛ فقج 
تشاوؿ بياجيو مفيـػ التفكيخ الحجسي، وربصو بالترػر البرخي، كسا اعتبخ بياجيو أف 

 القجرة عمى انتاج وتػليج األفكار تسثل قسة الشسػ السعخفي. 
خونخ عمى أف التػاصل البرخي ُيعج نػعا مغ التفكيخ الحجسي وتؤكج نطخية ب 

والحي يعتسج بجرجة كبيخة عمى الترػر البرخي، ويقـػ فيو السعاؽ سسعيًا بسعالجة أو 
تفديخ السعمػمات الستاحة والتي تكػف غيخ كافية وكحلظ تذيخ مبادئ نطخية التعمع 

جداء والكميات في نفذ الػقت. القائع عمى تحميل السخ، أف العقل يقـػ بسعالجة األ
Caine&Caine,2004)) 

 (؛3724)سعػد األكمبي، وفي ىحا اإلشار أيزًا أكجت نتائج بعس الجراسات 
(Bosworth, 2010( ؛)Bavelier& et.al, 2010 ) عمى أىسية تشسية ميارات

التػاصل البرخى لمسعاقيغ سسعيًا، خاصة وىع يزصخوف الستخجاـ السعمػمات البرخية 
عسمية التػاصل مغ خالؿ استخجاـ السثيخات البرخية، وإشارات ىحا الجراسات إلى  في

ضخورة أف تشسي ىحا السثيخات الخبخات التي تعسل عمى تحديغ كفاءة السخ في تفديخ 
السعمػمات التي تحسميا العيغ إليو، وأف تذجع السعاؽ سسعيًا عمى تكػيغ معاني 

ؼ والتي تسثل جدء كبيخ مغ تشسية نػاتج التعمع لمسثيخات السعخوضة مغ خالؿ االستكذا
 لجييع



 بمغة اإلشارة وأثخها استخجام أغاني األطفال التعميسية السرهرة
 في تشسية بعض مهارات الفهم القخائي لجى التالميح السعاقين سسعيا 

 

499 

 الجراسات الدابقة: -السحهر الخابع
وىجفت الجراسة الى  :(0219ي عديد، إيشاس محسهد حامج )دراسة سامية سام -1

معخفة فاعمية استخجاـ أغاني الصالبات في التكيف االجتساعي لألشفاؿ ذوي 
ج البحث إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيا اإلعاقة الحىبية البديصة" وتػصمت نتائ

عشج بيغ متػسط رتب درجات الكياسيغ القبمي والبعجي في جسيع األبعاد والجرجة 
الكمية لجى عيشة البحث مغ الصالبات ذوي اإلعاقة الحىبية البديصة، وذلظ لرالح 

 متػسط رتب درجات الكياس البعجي في جسيع األبعاد.
وىجفت الجراسة الى تحجيج أندب نسط   :(0218) رجاء عمى عبج العميم دراسة -0

إلتاحة التجديج السعمػماتي التفاعمي عبخ الػيب كحلظ تحجيج أندب مدتػى لمتتابع 
كحلظ دراسة التفاعل ، يالئع تقجيع ىحه األنساط السخئي لمتجديج السعمػماتي التفاعمي

لمسفاليع وتشسية  بيشيسا وذلظ فيسا يتعمق بتأثيخىسا عمى تعجيل الترػرات البجيمة
وأوضحت الشتائج  ميارات التفكيخ التػليجي البرخى لجى التالميح السعاقيغ سسعيا

أف نسط االتاحة البجيل باستخجاـ لغة اإلشارة أفزل مغ نسط االتاحة السكافئ عغ 
شخيق السكافئات الشرية كسا أف مدتػى التتابع الجدئي أفزل مغ مدتػى التتابع 

ػماتي التفاعمي وأف السعالجة التجخيبية األفزل كانت لرالح الكمى لمتجديج السعم
 . السعالجة التي استخجمت اتاحة بجيمة وتتابع جدئي

تيجؼ إلى إعجاد بخنامج تجريبي قائع  :(0212دراسة أماني حدن إبخاهيم حدن ) -3
عمى استخجاـ األغاني لديادة تشسية التػاصل المغػي وتحديغ التػاصل االجتساعي 

مغ أشفاؿ التػحج، مسا قج يؤثخ إيجابيا في بعس السطاىخ الدمػكية لجى عيشة 
األخخى لجييع، وىػ ما قج يعكذ بػجو عاـ عمى نزجيع االجتساعي، مسا قج 
يداعج في االنخخاط مع أفخاد األسخة أوال، ومغ ثع أفخاد السجتسع ويديل عمى 

اف. وما تأثيخ والجييع التعامل معيع بذكل سميع وتعجيل سمػكياتيع بقجر اإلمك
التعخض لألغاني في تشسية بعس ميارات التػاصل لجى التػحجييغ، وما مجى 
انعكاس ذلظ عمى تػاصميع المغػي واالجتساعي. وتػصمت نتائج البحث إلى وجػد 

بيغ متػسط رتب درجات الكياسيغ القبمي  7.67فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػى 
ة لسكياس الشسػ المغػي لجى عيشة البحث والبعجي في جسيع األبعاد والجرجة الكمي

مغ الصالبات التػحجييغ، وذلظ لرالح متػسط رتب درجات الكياس البعجي في 
 جسيع األبعاد.

تيجؼ إلى تػضيف القرة السػسيكية في  :(0210.دراسة هبة حدن إبخاهيم )4
إكداب شفل الخوضة بعس عشاصخ ثقافة الحػار بذكل جيج، استخجمت فييا 
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لسشيج التجخيبي، وكانت أدوات البحث استسارة استصالع رأى الختيار الباحثة ا
عشاصخ ثقافة الحػار السالئسة لمصفل إعجاد الباحثة، اختبار رسع الخجل لتثبيت 
الحكاء، بصاقة مالحطة الدمػؾ الثقافي لصفل الخوضة إعجاد الباحثة، بخنامج 

خ ثقافة الحػار لتػضيف القرة السػسيكية في إكداب شفل الخوضة بعس عشاص
 7.72إعجاد الباحثة. وكانت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى 

بيغ متػسط أفخاد السجسػعة التجخيبية في الكياس القبمي والبعجي في مكياس ثقافة 
الحػار، وبصاقة مالحطة الدمػؾ الثقافي لصفل الخوضة، وجػد فخوؽ ذات داللة 

يغ متػسط أفخاد السجسػعة التجخيبية والزابصة في ب 7.72إحرائية عشج مدتػى 
 البعجي في مقياس ثقافة الحهار. الكياس

يجؼ إلى ترسيع بخنامج قائع عمى ت :(0210اسة دميانة صالح داود حشا )در  .5
القرة السػسيكية الحخكية لتعجيل بعس الدمػكيات السذكل في رياض الصالبات 

وقياس مجى تأثيخ البخنامج السقتخح في  في ضػء استخاتيجيات التعمع التعاوني،
شفال مغ  47تعجيل الدمػكيات السذكمة لجى شفل الخوضة، تكػنت العيشة مغ 

( سشػات مغ روضة الصفل الدعيج 7-6أشفاؿ الخوضة. تخاوحت أعسارىع مغ )
بالدقازيق، وتع تقديسيع إلى ثالث مجسػعات تجخيبية، وكانت أدوات البحث اختبار 

لمحكاء، ومكياس السدتػى االجتساعي االقترادي الثقافي لألسخة  جػادانف ىاريذ
السرخية، ومكياس الدمػؾ التػافقي. وتػصمت البحث لػجػد فخوؽ ذات داللة 
إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية األولى في الكياسيغ 

ذات داللة القبمي والبعجي في سمػؾ االنصػاء لرالح الكياس البعجي، وجػد فخوؽ 
إحرائية بيغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية الثانية في الكياسيغ القبمي 

 والبعجي في سمػؾ الشذاط الدائج لرالح الكياس البعجي.
تيجؼ إلى  :(0210.دراسة صبحي الذخقاوي ورامي نجيب حجاد وعديد ماضي )6

جيجة قياس مجي إمكانية إكداب شفل الخوضة بعس السفاليع التخبػية الج
والسرصمحات العمسية مغ خالؿ األغشية، وقج استخجـ الباحثػف السشيج التجخيبي 
وقامػا بإعجاد اختباريغ أحجىسا قبمي واآلخخ بعجى وقياس أداء السجسػعة التجخيبية 
القبمية والبعجية مغ خالؿ عذخ جمدات تعميسية لألشفاؿ، ويذسل تعميع الصالبات 

اسب مغ حيث الكمسات والمحغ واألىجاؼ مع عذخ أغاني مختمفة السػاضيع تتش
مجسػعة مغ أشفاؿ رياض الصالبات وقياس أثخىا في إكدابيع مفاليع ججيجة، 
أضيخت الشتائج أف الكياسات فاعمية األغاني السبتكخة في مداعجة الصالبات عمى 
اكتداب مفاليع وفي زمغ قياسي. وعجـ وجػد ارتباط بيغ الدمػؾ التكيفي والعسخ، 
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أف عجد الصالبات السرشفات كستخمفات عقميا حكيكيا أكبخ عجدا مغ  وكحلظ
 الحكػر.

استيجفت معخفة أثخ  :Starr & Finnigan( 0212دراسة فيشجيان وستار ) .7
استخجاـ التجخل السػسيقى عمى االستجابة االجتساعية لصفل يعاني مغ اضصخاب 

أعػاـ وستة أشيخ. تسثمت  التػحج في مخحمة ما قبل السجرسة، يبمغ مغ العسخ ثالثة
أدوات البحث في مكياس الكارز لتذخيز التػحج، واستسارة مالحطة، مكياس 
مػليغ لمتعميع السبكخ وتػصمت نتائج إلى أف التجخل السػسيقى لو تأثيخ أكثخ 
فاعمية عغ التجخل غيخ السػسيقى في زيادة االستجابة االجتساعية لجى شفل 

 البرخي والتقميج.التػحج الستسثمة في التػاصل 
تيجؼ تعخؼ تأثيخ كل مغ التجخل  :Chou, Yi- Fen( 0228دراسة كهى يفن ) .8

العالجي السػسيقي والتجخل بػاسصة األقخاف عمي استجابات التػاصل االجتساعي 
ألشفاؿ اضصخاب شيف التػحج، العيشة: شفالف مراباف بالتػحج، استخجـ الباحث 

خل العالجي بالسػسيقى والتجخل العالجي غيخ أسمػب السالحطة ليالحظ أثخ التج
السػسيقى عمى عيشة البحث: نتائج البحث: إف التجخل بالسػسيقى أو غيخ 
السػسيقى بإمكانو زيادة واحجة مغ سمػكيات التػاصل االجتساعي لجى أشفاؿ 
التػحج، وىي تقميج اإليساءات، أما بالشدبة لميجفيغ اآلخخيغ وىسا التػاصل البرخي 

ق فيسكغ زيادتيع مغ خالؿ التجخل العالجي غيخ السػسيقى عغ التجخل والشص
 العالجي السػسيقى.

ىجفت إلى تجريب وتحديغ القجرة عمى اكتداب  .Libby, K( 0227دراسة ليبي ) .9
القخاءة مغ خالؿ الػعي الرػتي عغ شخيق اإلدراؾ الحدي لمتالميح السعاقيغ 

ي تكسغ وراء مذكالت القخاءة لجى فكخيا، وبجأت البحث ببحث األساليب الت
التالميح عيشة البحث، كسا أشارت البحث إلى وجػد مذكمة كبيخة في عسمية 
اكتذاؼ ىحا السذكالت. ووضعت تمظ البحث استخاتيجيات حمػؿ ليحا السذكالت 
مشيا تشسية الػعي الرػتي لجى التالميح، وكحلظ دمج األنذصة الخاصة بسيارات 

ألنذصة التعميسية السقجمة لمتالميح عيشة البحث، وكحلظ القخاءة ضسغ مختمف ا
تييئة الجػ التعميسي السشاسب كي نداعج التالميح عمى اكتداب المغة وقػاعجىا، 
وكحلظ تجريب التالميح عمى األنذصة السختبصة باكتداب ميارات القخاءة مثل ما 

 ألشياء، وربط الحخوؼ باألصػات، وتجسيع الحخوؼ في شكل كمسات.
ىجفت إلى تحميل مزسػف األغشية السػجية  :(0228دراسة أمل حسجي دكاك ) .12

لمصفل وبياف تذبعيا بسفاليع حقػؽ الصفل، لسا لألغشية مغ تأثيخ كبيخ في تعديد 
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الكيع واالتجاىات في شخرية الصفل، يعتسج البحث عمى تحميل ىحا الكيع في 
الباحثة عمى تحميل مزسػف  سياؽ الكيع االجتساعية والثقافية األخخى، اعتسجت

في  3778األغاني السػجية مغ إذاعة دمذق إلى الصفل خالؿ دورة إذاعية عاـ 
إذاعة البخنامج العاـ، وخمرت البحث إلى مجسػعة مغ الشتائج تؤكج ضعف الكيع 
واالتجاىات ذات العالقة بحقػؽ الصفل في األغشية، األمخ الحي يجعػ إلى ضخورة 

 ة األغشية ومزسػنيا.إعادة الشطخ في بشي
( دور األنذصة السجرسية في تشسية 3727دراسة سحخ مشرػر أحسج القصاوي ) .22

  .االبجاع لجى التالميح الرع
( ترػر مقتخح لسعمسة الخوضة لالستفادة مغ 3725دراسة الياس، رانيا سسيخ ) .23

أغاني تعميسية مبتكخة الستخجاميا لصفل الخوضة ذو الفئات الخاصة الصفل 
 .الكفيف

( بخنامج مقتخح باستخجاـ األناشيج واألغاني 3724دراسة دعاء الفجخ دمحم سامي ) .24
 السجرسية في اكداب قيع السػاششة لتالميح الحمقة الثانية مغ التعميع األساسي.

 التعميق عمى الجراسات الدابقة:
أكجت نتائج الجراسات الدابقة عمى أىسية تشسية ميارات التفكيخ البرخي لجى 

يغ سسعيا واستخجاـ بيئات التعمع البرخية كسا أشارت ىحا الجراسات الى ضخورة السعاق
أف تشسى ىحا السثيخات الخبخات التي تعسل عمى تحديغ كفاءة السخ في تفديخ 
السعمػمات التي تحسميا اليو العيغ والتي تذجع السعاؽ سسعيا عمى الخبط بيغ بيئات 

تفكيخ البرخي لجى التالميح العادييغ التعمع البرخية مغ خالؿ تشسية ميارات ال
  والسعاقيغ سسعيا عمى الدػاء.

كسا استفادت الباحثة مغ الجراسات الدابقة بذكل كبيخ في معخفة السشاىج الستبعة 
باإلضافة إلى اإلفادة عغ شخيق الشتائج التي تػصمت إلييا تمظ الجراسات، ودور أغشية 

ججاني والدمػكي لألشفاؿ عامة واألشفاؿ ذوي الصفل وتأثيخىا عمى الجانب السعخفي والػ 
اإلعاقة الدسعية بذكل خاص. والتأكيج عمى أىسية استخجاـ األغشية التعميسية بمغة 

، وبالتالي تحجيج نػاحي القػة ات التالميح ذوى اإلعاقة الدسعيةاإلشارة كأداة لتشسيو ميار 
ليع، أف األنذصة الجساعية  والزعف، وأىسية ذلظ في تحجيج البخامج التعميسية السشاسبة

الحخكي( قج أثبتت كفاءتيا -الجرامي-القرري-السػسيقى-والستسثمة في نذاط )الفشي
 .لجى التالميح الرعوفعاليتيا في تحديغ التعمع 

 الترسيم التجخيبي لمبحث:
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في ضػء مشيج البحث ومتغيخاتو، أعتسج الترسيع التجخيبي لمبحث عمى اختيار 
 مزاميشيا وأىجافيا. عذخ أغاني تختمف في

 .تحجيج ىجفيغ لكل أغشية 
 .صياغة األسئمة بػاقع سؤاليغ لكل أغشية 
  اختيار مجرسة األمل لحوي اإلعاقة الدسعية بالسسمكة العخبية الدعػدية إلجخاء

 التجخبة.
  اختيار مجسػعة الصالبات والتي تتكػف مغ ست وخسديغ تمسيحة في السخحمة

 االبتجائية.
  القبمي والبعجي بسداعجة معّمسة الرف، وبصخيقة الدؤاؿ السباشخ، إجخاء االختبار

حيث تع تػجيو سؤاؿ مباشخ لكل شفل عمى حجة قبل سساع األغشية )قبمي( وبعج 
 سساعيا وتخديجىا عجة مخات حتى تست عسمية الحفظ.

 .)استسخ االختبار عمى مجى عذخ جمدات )عذخ أغاف عمى مجى أسبػعيغ 
 باحثة بإعجاد األدوات التالية:: قامت الأدوات البحث

  .اختبار قبمي وبعجى .2
 استبياف واستصالع رأى.  .3

 لمقيام بإجخاءات البحث قامت الباحثة بالخظهات التالية: خظهات البحث:
اجخاء دراسة مدحية تحميمية لألدبيات العمسية، والجراسات السختبصة بسػضػع  .2

ستجالؿ بيا في تػجيو البحث؛ وذلظ بيجؼ إعجاد اإلشار الشطخي لمبحث، واال
 فخوضو ومشاقذة نتائجو.

تحجيج قائسة باألغاني السشاسبة لحوي اإلعاقة الدسعية ووضعيا في صػرتيا  .3
 الشيائية باستخجاـ اإلشارات السشاسبة.

 . إجخاء االختبار القبمي والبعجي بسداعجة معّمسة الرف .4
ى معمسات عسل استبياف لكياس أثخ استخجاـ األغاني التعميسية وعخضو عم .5

 وخبخاء في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع 
 عخض األغاني التعميسية عمى العيشة وفق الترسيع التجخيبي لمبحث. .6
 تصبيق أدوات الكياس: اختبار قبمي وبعجى عمى نفذ أفخاد العيشة. .7
إجخاء السعالجة اإلحرائية لمشتائج، وتحميل البيانات، وحداب مجى التغيخ في  .8

 نتائج الصالبات 
نة نتائج التصبيق، ومشاقذتيا، وتفديخىا في ضػء اإلشار الشطخي والجراسات ومقار  .9

 والشطخيات السختبصة.
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 .تقجيع التػصيات عمى ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا، والسقتخحات بالبحػث .:
 .السدتقبمية .27

 يسي والسعالجة التجخيبية لمبحث:الترسيم التعم -السحهر الخامذ
تيتع بفئة  بحث الحالي حيث أنيا بيئة إلكتخونية تعميسيةالبيئة التعميسية محل ال

كسا أف شبيعة البحث الحالي تختكد عمى مقاشع فيجيػ كأداة مداعجة  السعاقيغ سسعيا
لتقجيع السحتػى مسا تصمب مغ الباحثة مخاجعة العجيج مغ نساذج الترسيع التعميسي التي 

 السثاؿ نسػذج روفيشىاىتست ببيئات التعمع االلكتخونية ومشيا عمى سبيل 
M,Ruffini,2000) ( ( 3774نسػذج دمحم عصية خسيذ) ،ديظ وكارى 
Dick&Cary,2001)(  كسا قامت الباحثة بسخاجعة بعس نساذج الترسيع التعميسي

التي تع تصػيخىا لترسيع بعس بيئات التعمع االليكتخونية السقجمة عبخ الػيب ومشيا 
 (،3722، )أشخؼ عبج العديد وليج الحمفاوى  ذجنسػ (. 3728)رضا عبج السعبػد نسػذج 
ومغ خالؿ تحميل ىحا  (3727 ،) دمحم عبج السقرػدنسػذج  (3727 ،)أيسغ فػزى  نسػذج

الشساذج قامت الباحثة بتصػيخ نسػذج لمترسيع التعميسي يتشاسب مع شبيعة البحث 
 الحالي كسا يػضحو الذكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مخحمة التحميل
 تحميل السذكمة وتقجيخ الحاجات

 تحجيج األهجاف العامة
 سين وسمهكهم السجخميتحميل خرائص الستعم

 تحميل بيئة الستعمم
 تحميل السهارد والقيهد

 تحميل السهارد والقيهد 
 

 مخحمة الترسيم
 تحميل األهجاف الدمهكية 
 تحميل السحتهي التعميسي

 تشظيم استخاتيجية السحتهي وتتابع عخضه 
 ترسيم الشص التشفيحي )الديشاريه(

 ترسيم استخاتيجيات التفاعالت التعميسية
 رسيم نسط التعميم واساليبهت

جع
سخا

ت ال
سميا

ع
هيخ

لتظ
 وا

ة
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 اإلجخاءات السشهجية لمبحث: 
تتزسغ اإلجخاءات السشيجية لمبحث: الترسيع التعميسي لسعالجات البحث ثع بشاء 
أدوات البحث واجازتيا وتحجيج عيشة البحث والترسيع التجخيبي يمي ذلظ اجخاء التجخبة 

 األساسية وسيتع عخض ىحا اإلجخاءات عمى الشحػ التالي: 
 لسعالجات البحث: الترسيم التعميسي -أولا 

مغ خالؿ نسػذج الترسيع التعميسي الحي تع اقتخاحو، سيتع عخض مخاحل 
   وخصػات ترسيع مػاد السعالجة التجخيبية عمى الشحػ التالي:

  مخحمة التحميل: -أولا 
  وقج اشتسمت ىحا السخحمة عمى الخصػات التالية:
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عمى تػضيف األغاني تحميل السذكمة وتقجيخ الحاجات: يختكد البحث الحالي -2
لحا اتجيت الباحثة نحػ   التعميسية بمغة االشارة لجى التالميح الرع وضعاؼ الدسع

دارسة تػضيف األغاني التعميسية بمغة االشارة، خاصة وأف أحج الرعػبات التي 
يػاجيا التالميح الرع وضعاؼ الدسع ضعف التحريل، والحي استذعخت الباحثة 

ة في ىحا السجاؿ، ورصج الػاقع التعميسي لمتالميح، وكحلظ مغ خالؿ الجارسات الدابق
 دارسة أثخ البخنامج السقتخح وىحا ما يدعى إليو البحث الحالي. 

تحجيج األىجاؼ العامة: اليجؼ العاـ مغ البحث الحالي تحجيج أفزل معالجة -3
 دسعتجخيبية لتصبيق األغاني التعميسية بمغة اإلشارة لجى التالميح الرع وضعاؼ ال

: قبل البجء في ترسيع األغاني تحميل خرائز الستعمسػيغ وسمػكيع السػجخمي-4 
 .التعميسية بمغة اإلشارة لجى التالميح الرع وضعاؼ الدسع

ال بج مغ تحجيج خرائز الفئة السدتيجفة التي تؤثخ في تحجيج األىجاؼ التعميسية -5
يجرس ليع وأدوات الكياس السصمػب تحكيقيا، واختيار السحتػى التعميسي الحي سػؼ 

الخاصة بالبحث، ومخاعاة الخبخة الدابقة والقجرات واالستعجادات، وتحجيج التالميح 
ئز التالميح مػضع التصبيق وىع التالميح الرع وضعاؼ الدسع، وتع تحجيج خرا

  .في البخنامج السقتخح
 تحميل السػارد والقيػد في بيئة التعمع:  -6

لباحثة الى تحجيج عجة عشاصخ تعميسية ومالية وبذخية في ىحا السخحمة تحتاج ا 
 وزمانية وإدارية ومادية لتحجيج إمكانية تصبيق التجخبة.
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 مخحمة الترسيم:  - ثانيا
  وقج اشتسمت ىحا السخحمة عمى الخصػات التالية: 

: تػع تحجيج األىجاؼ وروعي أف تتدع ىحا األىجاؼ تحجيج األهجاف السعخفية -2
ة، والتحجيج الجقيق لشػاتج التعمع الستػقع حجوثيا وىي أىجاؼ بالرياغة الػاضح

 .أىجاؼ وججانية –أىجاؼ ميارية  –معخفية 
 تػع إجخاء تحميل السحتػى وفقًا لمخصػات التالية:  تحميل السحتهى التعميسي: -3
 مخحمة التظهيخ:  -2

  وقج اشتسمت ىحا السخحمة عمى الخصػات التالية: 
 : مخحمة التظبيق والتقهيم

 لتحقيق ىجؼ البحث قامت الباحثة باإلجخاءات التالية:
 اختيار عذخ أغاني تختمف في مزاميشيا وأىجافيا. •
 تحجيج ىجفيغ لكل أغشية. •
 صياغة األسئمة بػاقع سؤاليغ لكل أغشية. •
اختيار مجرسة األمل لحوي اإلعاقة الدسعية بالسسمكة العخبية الدعػدية إلجخاء  •

 التجخبة.
ر مجسػعة الصالبات والتي تتكػف مغ ست وخسديغ في مجرسة األمل لحوي اختيا• 

  اإلعاقة الدسعية بالسسمكة العخبية الدعػدية
إجخاء االختبار القبمي والبعجي بسداعجة معّمسة الرف، وبصخيقة الدؤاؿ السباشخ،  •

حيث تع تػجيو سؤاؿ مباشخ لكل شفل عمى حجة قبل سساع األغشية )قبمي( وبعج 
 يا وتخديجىا عجة مخات حتى تست عسمية الحفظ.سساع

 استسخ االختبار عمى مجى عذخ جمدات  •
  :أدوات البحث

اقتزت متصمبات البحث الحالي وجػد أداة تترف بالرجؽ والثبات تكيذ ميارات 
القخاءة ونطخا لعجـ تػفخ مثل ىحا األداة التي تشدجع واىجاؼ البحث فقج أعجت الباحثة 

  :القخاءة متبعة بحلظ عجد مغ الخصػات التاليةاختبار لسيارات 
  :إعجاد اختبار مهارات الفهم القخائي-1

( مجاال مغ مجاالت األغاني الستشػعة 37قامت الباحثة بإعجاد أداة مكػنة مغ )
  .لى أسئمة حػاريةإمت الباحثة بتحػيل ىحا السجاالت ثع قا
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 :التقهيم
تعّمع الصالبات لألغشيات الدابقة والتي قامت الباحثة بتدجيل مالحطاتيع أثشاء 

 تمخرت في الشقاط التالية؛
 أضيخت الصالبات سخورًا وحساسًا عشج حفظ كل أغشية. •
 ابتكخت الصالبات حخكات تعبيخية عشج أداء بعس األغاني. •

 الختباران؛ القبمي والبعجي
الختباريغ لكياس مجى فاعمية البخنامج السػسيقي السعج قامت الباحثة بإجخاء ا

القبمي والبعجي عمى الصالبات عيشة البحث، وقج أضيخت الصالبات سعادة عشج اإلجابة 
عمى أسئمة االختبار بل وأدى بعزيع مقاشَع مغ األغاني بحخكات تعبيخية باستخجاـ 

 يهضح الججول التالي: لغة اإلشارة خالؿ االختبار البعجي وعشج االجابة. و
 االختبار القبمي والبعجي: ( الفخوؽ بيغ نتائج2ججوؿ )

عجد اإلجابات  السهارة  م
الرحيحة 
لمسجسهعة 
 الزابظة 

الشدبة 
 السئهية

عجد اإلجابات 
الرحيحة 
لمسجسهعة 
 التجخيبية 

الشدبة 
 السئهية

الفخق 
بين 

 الشدبتين
 %66 %9: 44 %56 25 ما أىسية الرالة؟ 2
 %68 %88 38 %36 27 عجد الرمػات في اليـػ الػاحج؟ 3
 %72 %96 47 %38 22 كيف نختع صالتشا؟ 4
 %34 %5: 44 %82 36 ما أىسية العسل؟ 5
 %34 %82 36 %:5 :2 ما فػائج العسل لإلنداف؟ 6
 %37 %82 36 %62 28 ىل الشطافة واجب ديشي؟ 7
 %:5 %2: 43 %53 27 ما كيفية الػضػء؟ 8
 %: %5: 44 %97 36 ما أىسية الػضػء؟ 9
 %25 %2: 43 %88 38 ..........ماء الػضػء لػجيظ  :
 %:3 %277 46 %82 36 ما أىسية الشطافة؟ 27
 %:3 %277 46 %82 36 ما أىسية الشطافة لرحة االنداف؟ 22
 %59 %99 42 %57 25 ما أوؿ حخؼ في كمسة تسخ وكمسة أرنب؟ 23
 %77 %8: 45 %48 24 ما شكل الججاجة وصفاتيا؟  24
 %38 %8: 45 %87 36 ..الرحة كشد .............. 25
 %6 %86 36 %87 37 ما ىي أياـ األسبػع؟  26
 %83 %277 46 %39 27 عجد أياـ األسبػع............. 27
 %69 %277 46 %53 26 دجاجة تبجأ بحخؼ؟ 28
 %26 %277 46 %96 47 الججاجة تسشحشا ............. 29
 %34 %5: 44 %82 36 متى أغدل أسشاني؟ :2
 %62 %68 37 %36 : األسشاف تجعل مطيخي أكثخ جساالً  نطافة 37
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يتزح مغ الججوؿ الدابق ما يمي: متػسط االستجابات الرحيحة عمى فقخات 
قخات االختبار %.متػسط االستجابات الرحيحة عمى ف65.3االختبار القبمي تداوي 

القبمي االنحخاؼ السعياري لالستجابات عمى فقخات االختبار  %.7.:9البعجي تداوي 
االنحخاؼ السعياري لالستجابات عمى فقخات االختبار البعجي كانت  .8.7كانت 
عشج حداب الفخؽ بيغ الستػسصيغ حدب اختبار )ت( كانت نتيجة )ت( تداوي 5.69

.لحلظ فإف قيسة )ت( 3.77وىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية والتي قيستيا  77.:2
(، أي أف الفخؽ بيغ متػسط α 0.01 =السحدػبة ليا داللة إحرائية عشج مدتػى )

 استجابات التالميح عمى كل مغ االختبار القبمي والبعجي لو داللة إحرائية واضحة..
 :صجق أداة مهارات القخاءة-0

اعتسجت الباحثة عمى صجؽ السحكسيغ وذلظ بعخض األداة عمى مجسػعة مغ 
 .( ندبة االتفاؽ%96السحكسيغ الستخرريغ بمغة )

 :فقخاتقهة تسييد ال - أ
تع حداب القػة التسييدية لمفقخات باستخجاـ االختبار الثاني لعيشتيغ مدتقمتيغ وتبيغ 

عشج  7:.2وعشج مقارنتيا بالكيسة الججولية  5.9354اف قيسة )ت( السحدػبة تخاوحت 
 ( وججت أف كل الفقخات مسيدة.63( ودرجة حخية )7.76مدتػي داللة )

 :ترحيح اإلجابات عمى أداة القخاءة - ب
تع ترحيح االستجابات مغ خالؿ تحػيل البيانات التي تع الحرػؿ عمييا في 

 .اختبار ميارات القخاءةإلي أرقاـ كسية
 :التظبيق الستظالعي لسهارات القخاءة تم التهصل إلي-ج

  .جسيع األسئمة الحػارية والسثيخات الترػيخية كانت واضحة ومفيػمة مغ قبل عيشة البحث -
( دقيقة وكاف أكثخ 34تغخقتو عيشة البحث في أجابتيع عمى جسيع مجاالت القخاءة )متػسط الدمغ الحي اس -

  .( دقيقة28( دقيقة واقل وقت ):3وقت سجل فيو الحجيث عغ جسيع السجاالت )
 :ثبات أداة مهارات القخاءة

استخجمت الباحثة معامل ألفا كخو نباخ كسا استخجمت في حداب ثبات 
االرتباط في تدجيل اإلجابات وفج بمغ معامل الثبات السرححيغ ثع تع حداب معامل 

 .( ويعج ثباتا عاليا95.)
  
 :الختبار القبمي ألداة البحث الختبار القبمي لسهارات التعخف القخائي -اسادسا 
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قامت الباحثة بتصبيق االختبار القبمي لألداة عمى السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 
حيث  :372/ 3/22تو الباحثة لمتكافؤ في تاريخ وىػ االختبار نفدو الحي استخجم

  .قامت الباحثة بتصبيق اختبار ميارات القخاءة بشفديا
  :تظبيق التجخبة -اسابعا 

ـ  :372/ 23/ 47ـ إلى  :372/ 3/22تع بجء بتصبيق التجخبة في تاريخ  
  .بػاقع حرة يػميا لكمتا السجػعتيغ

  :الختبار البعجي ألداة البحث -اثامشا 
ج االنتياء مغ التجخبة شبقت الباحثة االختبار البعجي لألداة عمى مجػعتي بع

  .البحث وبالصخيقة نفديا التي اتبعتيا الباحثة في االختبار القبمي لألداة 
 :األساليب اإلحرائية -اتاسعا 

  :معامل ارتباط بيخسهن لحداب الثبات -1
خوؽ بيغ السجػعتيغ مغ أجل الختبار الف (Test-T)االختبار الثاني لعيشتيغ مدتقمتيغ 

 (Lind,et,al,2002,p402.464) ظ الختبار الفخوؽ بيغ السجسػعتيغالتكافؤ وكحل

الختبار الفخوؽ بيغ االختبار القبمي والبعجي ضسغ  الختبار الثاني لعيشتين متخابظين -3
  .السجسػعة الػاحجة في كل مغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة

 .(Cohen,et,al,2003,p,118) معادلة سيبخمان بخاون  -4
إليجاد داللة الفخوؽ بيغ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة في  مخبع كاي -5

 متغيخات السدتػي التعميسي 
 .(:35، ص3775)الشبياف،إليجاد الثبات  معادلة )ألفا كخو نباخ( -6

  :عخض الشتائج ومشاقذتها
 :الشتائج الستعمقة بالفخض األول

( بين متهسط درجات الختبار 0.05إحرائية عشج مدتهي ) ل يهجج فخق ذو دللة" 
البعجي لجي تالميح السجسهعة التجخيبية ومتهسط درجات الختبار البعجي لجى تالميح 

 ".السجسهعة الزابظة في مهارات الفهم القخائي
ألجل التحقق مغ ىحا الفخضية استخخجت الباحثة متػسط ميارات الفيع القخائي 

( لعيشتيغ Test-Tالتجخيبية والزابصة ثع عػلجت البيانات باستخجاـ )عشج السجسػعتيغ 
 .(3مدتقمتيغ مغ خالؿ الججوؿ )



 بمغة اإلشارة وأثخها استخجام أغاني األطفال التعميسية السرهرة
 في تشسية بعض مهارات الفهم القخائي لجى التالميح السعاقين سسعيا 

 

577 

 قيسة )ت( السحدػبة بسيارات القخاءة لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة (3ججوؿ )
الستهسط  العجد السجسهعة

 الحدابي
النحخاف 
 السعياري 

 )ت( السحدهبة

 0.592 11.29 08 الزابظة 005.2 0.704 12.60 08 التجخيبية
 (3= ) 65ودرجة حخية  (0.05)قيسة )ت( الججولية عشج مدتػي داللة 

( تبيغ أف الستػسط الحدابي لمسجسػعة التجخيبية 3مغ خالؿ الججوؿ )
( في حيغ بمغ :22.4( بيشسا بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الزابصة )24.73)

سػعة التجخيبية واالنحخاؼ السعياري لمسجسػعة ( في السج3.835االنحخاؼ السعياري )
( وىى أكبخ مغ الكيسة 4.336( وبمغت قيسة ت السحدػبة )3.6:4الزابصة )
( وىحا يعشى وجػد فخؽ 65( ودرجة حخية )76.7(عشج مدتػى داللة )3.77الججولية )

ذي داللة إحرائية بيغ متػسصي مدتػى ميارات القخاءة لمسجسػعة التجخيبية ومدتػى 
البجيمة .  القخاءة لمسجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية وبحلظ تقبل الفخضية

حيث يخجع تفػؽ السجسػعة التجخيبية الى األثخ اإليجابي بخنامج األغاني التعميسية 
السقتخح لمتالميح الرع حيث أتفق البخنامج مع االتجاىات الحجيثة في التعمع والتي 

البيئة السحيصة بيع واستخجاـ حػاسيع الحدية وغخس تداعجىع عمى التعاير مع 
السبادئ والعادات الزخورية في الحياة ويخجع تفػؽ تالميح السجسػعة التجخيبية التي 

في تشسية ميارات القخاءة الى مدتػى  تعخضت لمبخنامج باستخجاـ األغاني التعميسية
السػسيكية وتقجيع السيارات  البخنامج الحى تع ترسيع األنذصة وفقا الستخاتيجية األنذصة

التي تتشاسب مع قجراتيع واىتساماتيع بعيجا عغ الفرل التقميجي واستخجاـ أساليب تثيخ 
اعية والفرمية اىتساميع مع ربط التعميع بالسػسيقى وتعسيق ادراكيع لألدوار االجتس

 .واألنذصة السختمفة
 :والتحقق من الفخض الثاني والحي يشص عمى

( بين متهسط درجات 2.25و دللة إحرائية عشج مدتهى )ل يهجج فخض ذ"
 :السجسهعة التجخيبية في الختبار القبمي والبعجي عمى اختيار مهارات القخاءة

القبمي لمسجسػعة  وكذفت نتائج التحميل أف الستػسط الحدابي في االختبار
الحدابي والستػسط  (3.866( في حيغ بمغ االنحخاؼ السعياري )27.83التجخيبية ىػ )

( في حيغ بمغ االنحخاؼ السعياري 24.55البعجي لمسجسػعة التجخيبية ىػ ) لالختبار
( وىى أكبخ مغ الكيسة الججولية 7.674( وكانت الكيسة )ت( السحدػبة )3.846)
( وىحا يعشى وجػد فخؽ ذي 38( ودرجة حخية )6.76( عشج مدتػى داللة )2.87)
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يغ القبمي والبعجي في ميارات الفيع القخائى داللة إحرائية بيغ متػسصي االختبار ب
 :ة البجيمة كسا يػضح الذكل التاليلرالح االختبار البعجي وبحلظ نرل الى الفخضي

 ( قيسة )ت السحدػبة( بيغ االختباريغ القبمي والبعجي4الججوؿ )
 لسيارات القخاءة لجي تالميح السجسػعة التجخيبية 

الستهسط  العجد السجسهعة
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

)ت( 
 الججولية

)ت( 
 السحدهبة

 0.725 12.04 08 بعجى 6.522 1772 0.755 12.70 08 قبمي
 172( = 07ودرجة حخية ) (0.05)قيسة )ت( الججولية عشج مدتهي دللة 

التفكيخ العقمي لجى الصفل  يّتزح أيزًا مغ البحث أف لألغشية دورًا في تحفيد
ي مجركاتو عغ شخيق تصػيخ العسميات العقمية مثل التحميل ، األمخ الحي زاد فاألصع

والتخكيب والفيع والحفظ وما إلى ذلظ؛ فالحكاء السػسيقي الحي يشسػ لجى الصفل مع 
الغشاء والسػسيقى تشسػ معو ذكاءات أخخى، وىحا ما أشار إليو عالع الشفذ التصػري 

 4::2عشجما قاـ عاـ والستخرز بعمع األعراب في جامعة ىارفارد ىػارد غادنخ 
بتقجيع نطخية الحكاءات الستعجدة لمعالع في كتابو "حجود العقل" حيث أشار إلى وجػد 
سبعة أنػاع مغ الحكاء عشج اإلنداف وىي: الحكاء المغػي، والحكاء الحدابي، والحكاء 
السشصقي، والحكاء السػسيقي، والحكاء السكاني، والحكاء الحخكي، والحكاء االجتساعي، 

بط تصّػر تمظ الحكاءات مع بعزيا ثع أضاؼ الحكاء الخاص بالصبيعة، وىحا يجعع ور 
االعتخاؼ بالسػسيقى عمى أنيا ليدت لسجخد التخفيو بل لتكػف جدءًا ميسا مغ تعميع 

 األشفاؿ.
يتزح مسا سبق أنو يسكغ إكداب الصفل األصع في السخحمة االبتجائية بعس 

ألغاني السبتكخة، فقج تعّمع الصالبات مفاليع السفاليع والكيع الججيجة مغ خالؿ ا
ومرصمحاٍت ججيجة مسا يحقق األىجاؼ السعخفية، كسا استصاع الصالبات استخجاـ 
أجداميع ووضفػا قجراتيع الجدجية في التعبيخ عغ تمظ السفاليع والسرصمحات وما 

ا بعس اكتدبػه مغ معارؼ وىػ ما يحقق اليجؼ الحخكي، وال بج أف يكػنػا قج اكتدبػ 
االتجاىات وتعمسػا بعس الدمػكيات اإليجابية مسا يحقق األىجاؼ الػججانية، إال أنو 

 مغ الرعب في تمظ السخحمة قياس مجى تحقق الشػع األخيخ مغ األىجاؼ
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 :التهصيات
في ضهء الشتائج التي تم الحرهل عميها من الختبارين القبمي والبعجي، تهصى 

 الباحثة بسا يمي:
 ػضيف األغشية في تعميع التالميح الرع في السخحمة االبتجائية لسا ليا مغ االىتساـ بت

قبػؿ وأىسية في تحقيق مختمف أنػاع األىجاؼ وزيادة سخعة التعّمع لجى أشفاؿ 
 الخوضة.

  العسل عمى صياغة السعارؼ والسفاليع السخاد إيراليا لمتالميح الرع عمى شكل
 ػسيمة تعميسية ىادفة.أغاني مدجمة بصخيقة مذػقة واستخجاميا ك

 .االىتساـ بتذكيل فخؽ كػراؿ لمتالميح الرع ألداء ىحا األغاني 
  اضافة مادة األغاني التعميسية والتخبية السػسيكية لمسقخرات الجراسية لمتالميح الرع

 لسا ليا مغ أثخ فعاؿ عمى العسمية التعميسية.
 الميح الرع مشح مخاحل التعميع االىتساـ بترسيع أغاني تعميسية بمغة اإلشارة لتعميع الت

 األولى وإصجار مػسػعة أغشيات مجروسة مغ قبل باحثيغ متخرريغ.
  أف يأخح بعس كتاب األغشية عمى عاتقيع رسالة كتابة األغشية السسشيجة التي مغ

شأنيا إكداب الصفل بذكل عاـ والصفل األصع بذكل خاص السعارؼ والسيارات 
التكيف االجتساعي والحي يعج مؤشخا ىاما في  التي تحقق لو أكبخ قجر مسكغ مغ

 ترشيف اإلعاقة.
  أف يزع بخنامج الجمج في السجارس السدتيجفة بالجمج باإلضافة لسجرس التخبية

الخاصة واألخرائي االجتساعي واألخرائي الشفدي مجرس التخبية السػسيكية 
ة الخياضية تييئ والتخبية الخياضية حيث أف األنذصة السػسيكية تييئ الخوح واألنذص

 الجدج.
  حث الجسعيات األىمية ورجاؿ األعساؿ عمى إنتاج أغاني تحسل مزاميغ ذات قيسة

تؤثخ إيجابيا عمى سمػكيات الصالبات بذكل عاـ وذوي اإلعاقة الدسعية مشيع بذكل 
 خاص.

  ابتكار بخامج مشػعات خريرا مػجية لألشفاؿ ذوي اإلعاقة الدسعية تجسع بيغ
يمية أو األغشية والحكاية بمغة اإلشارة تحسل مزاميغ وقيع تتعسق في األغشية والتسث

 الػججاف وتؤثخ عمى سمػؾ الصفل ويذارؾ فييا الصفل السعاؽ سسعيا.
  زيادة االعتساد عمى مقاييذ الدمػؾ التكيفي في عسميات تذخيز وتقييع ووضع

 .الخصط عشج إعجاد الخصط التخبػية الفخدية لمتالميح السعاقيغ سسعيا
 



 0202يهليه عجد  -دراسات وبحــهث -جمة تكشــــهلهجيا التخبيـــــةم

 

  

574 

 األبحاث السقتخحة:
  سائل اإلعالـ السختمفة في إجخاء السديج مغ البحػث العمسية حػؿ فاعمية استخجاـ و

 االجتساعي لألشفاؿ ذوي اإلعاقة الدسعية  التكيف
  عسل أبحاث، حػؿ تأثيخ أغاني الصالبات في التكيف االجتساعي لألشفاؿ ذوي

 اإلعاقات األخخى.
  مجرسي التخبية الخاصة لسيارات تػضيف األغاني عسل دراسة لسعخفة مجى امتالؾ

 في السجارس السجمجة أو مجارس األمل لحوي اإلعاقة الدسعية.
  إجخاء السديج مغ األبحاث والجراسات الستعمقة بتأثيخ استخجاـ األغاني التعميسية عمى

 الفيع القخائي لجى الرع في ضػء متغيخات متعجدة ومخاحل دراسية مختمفة.
 ج ثابتة لتصػيخ ميارات الفيع القخائي مختبصة ببخنامج التأىيل الدسعي تقجيع بخام

  .لمتالميح ضعاؼ الدسع
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 السخاجـــــــــع
 السخاجع العخبية:  -أول

(. معاييخ بيئات التعمع 3722أحسج عبج هللا السزياف، دمحم عبج السقرػد حامج )
خبية لمبحػث التخبػية والشفدية اإللكتخوني لمسعاقيغ سسعيًا، مجمة الت

-22، نػفسبخ، ص 3، ج257واالجتساعية، كمية التخبية، جامعة األزىخ، ع
86 . 

(. أثخ نسط تشطيػع عخض السعمػمات باإلنفػ 3729اسخاء عبج العطيع الفخجاني ) 
جخافيظ الستحخؾ في بيئة تعمع إلكتخونية عمى تشسية ميارات التفكيخ البرخي 

ة األكاديسية لجى تالميح تكشػلػجيا التعميع، رسالة ماجدتيخ، كمية والكفاءة الحاتي
 التخبية، جامعة حمػاف 

(. أثخ التفاعل بيغ نسط الػصػؿ 3722أشخؼ أحسج عبج العديد، وليج سالع الحمفاوي )
ونسط التتابع السخئي لسقاشع الفيجيػ عبخ الػيب في تشسية السيارات العمسية لجى 

، 4، ع32جسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، مجالصالب الرع، مجمة ال
  .327-266يػليػ، ص 

(. فعالية استخجاـ خخائط التفكيخ في تحريل مادة العمـػ 3723أماني ربيع الحديشي )
وتشسية بعس ميارات التفكيخ البرخي لجى التالميح السعاقيغ سسعيًا بالسخحمة 

  2ج ،95االبتجائية، مجمة كمية التخبية بالسشرػرة، ع
، الخبخات السػسيكية في دور الحزانة ورياض 2:96أميغ، أميسة وآماؿ صادؽ، 

 األشفاؿ، مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة، مرخ.
(. السذكالت الدمػكية لألشفاؿ السعاقيغ سسعيًا، مجمة أبحاث 3778أياد دمحم يحيى )

 . 5، ع4ػصل، مجاألساسية، كمية التقخيبية األساسية، جامعة الس   كمية التخبية
(. نساذج التسثيل العقمي لمسعمػمات وعالقتيا 3726اياـ وىاب رازؽ البيخماني )

باستخاتيجيات التعمع واالستحكار، مجمة جامعة بابل، كمية التخبية لمعمـػ 
 . 5، ع34اإلندانية، مج 
ة (. فاعمية أسمػب عخض األمثمة في بخامج الفيجيػ التعميسي3776أيسغ أحسج الجػىخي )

عمى اكتداب السفاليع لجى التالميح الرع، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، 
 جامعة حمػاف.

( أثخ التفاعل بيغ نسط االتاحة ومدتػى التتابع لمتجديج 3729رجاء عمى عبج العميع )
السعمػماتي التفاعمي في تعجيل الترػرات البجيمة لمسفاليع وتشسية ميارات 
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ى التالميح السعاقيغ سسعيا. مجمة تكشػلػجيا التخبية التفكيخ التػليجي البرخي لج
 دراسات وبحػث. –

(. أثخ بخنامج تعميسي في العمـػ قائػع عمى تقشية 3728رضا إبخاليع عبج السعبػد )
االنفػجخافيظ في اكتداب السفاليع العمسية وتشسية ميارات التفكيخ البرخي 

يًا في السخحمة االبتجائية، مجمة والقابمية لالستخجاـ لجى التالميح السعاقيغ سسع
 . 522-452(، أكتػبخ، ص 4(، ج )286كمية التخبية، جامعة األزىخ، ع )

(. نسػ السفاليع العمسية لألشفاؿ، القاىخة، دار 3722زكخيا الذخبيشي، يدخية صادؽ )
 الفكخ العخبي. 

الستعجدة  (. أثخ التمسيحات البرخية لعخوض الػسائط3725سساء عبج الفتاح إبخاليع )
لمسعاقيغ سسعيًا في تشسية ميارات استخجاـ بخامج الحاسب اآللي، مجمة جامعة 

، مرخ، ع ، 2، ج4الفيـػ لمعمـػ التخبػية والشفدية، كمية التخبية، جامعة الفيـػ
 . 325-288ص 

(. فاعمية بخنامج تجريبي مقتخح في تشسية ميارات ترسيع 3725سياـ سمساف الجخيػي )
ية اإللكتخونية مغ خالؿ تقشية االنفػجخافيظ وميارات الثقافة الخخائط الحىش

البرخية لجى السعمسات قبل الخجمة، مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمع 
-249(، ص ص 5(، ج )56الشفذ، ترجرىا رابصة التخبػييغ العخب، ع )

2:9.  
لبرخية (. فاعمية بخنامج مقتخح قائػع عمى السثيخات ا3723سييخ يػسف الحجار )

الكتداب السيارات اإللكتخونية لجى تمسيحات الرف العاشخ األساسي السعاقات 
 سسعيًا، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة. 

(. الفخوؽ في الفيع القخائي لجى التمسيحات الرع 3727شخيفة بشت عبج هللا الدبيخي )
 جيشة الخياضزارعات القػقعة في السخحمة االبتجائية بس

شػرة، نبيل، )د ت(، دليل معّمع السػسيقى في التخبية السػسيكية، كمّية التخبية السػسيكية، 
 جامعة حمػاف، القاىخة، مرخ.

، شخؽ تجريذ السػسيقا واألناشيج، مكتبة األنجمػ 2:89صادؽ، آماؿ وعائذة صبخي، 
 السرخية، القاىخة، مرخ.

بخنامج لمتعمع العالجي في تشسية مدتػى التسثيل (. فعالية :377عادؿ عبج هللا دمحم )
السعخفي لمسعمػمات لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي ذوي صعػبات التعمع 
في الفيع القخائي، الشجوة العمسية لقدػع عمع الشفذ: عمع الشفذ وقزايا التشسية 

 الفخدية والسجتسعية، كمية التخبية، جامعة السمظ سعػد، يشايخ. 
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(. تشسية بعس ميارات القخاءة :372سيج دمحم عمى أنذ صالح عذساوي )عبج الح
باستخجاـ أغاني الصالبات التعميسية السرػرة لجى الصالبات بصيئى التعمع 

 :372بالسخحمة االبتجائية : دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ 
وتخبيتيع، (. سيكػلػجية ذوي االحتياجات الخاصة 3776عبج السصمب أميغ القخيصي )

 ، القاىخة، دار الفكخ العخبي. 5ط
(. أثخ ترسيسيغ مختمفيغ لتتابع عخض 3778عراـ شػقي شبل، حشاف يذار )

السحتػى في بخامج الفيجيػ التعميسية عمى تشسية السيارات العمسية لجى التمسيحات 
(، 3الرػع بسجارس األمل، مجمة الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، ع )

 . :26-222ابخيل، ص ص، 28مج
(. أثخ استخجاـ بخنامج بشسط 3779عمى حدغ أبػ سعجه، دمحم عبج الفتاح عدقػؿ )

التجريب والسسارسة في تعجيل الترػرات البجيمة لبعس السفاليع التكشػلػجية 
لجى تالميح الرع التاسع بغدة، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة 

 االسالمية، غدة. 
(."تشسية بعس ميارات الفيع القخائي عشج السعػقيغ سسعيا 3779دمحم. )فياض، حشاف 

بالسخحمة الثانػية". الشجوة العمسية الثامشة لالتحاد العخبي لمييئات العاممة في 
رعاية الرع )تصػيخ التعميع والتأىيل لألشخاص الرع وضعاؼ الدسع(. 

 428-:3779:36أبخيل 47-39الخياض االتحاد الدعػدي لخعاية الرع:
(. فاعمية الخحالت السعخفية 3728ماجج عبج الخحسغ الدالػع، وججاف إبخاليع الححقي )

عبخ الػيب في زيادة التحريل الجراسي والجافعية في مقخر استخاتيجيات 
التجريذ والتعمع لجى التالميح الرع وضعاؼ الدسع بجامعة السمظ سعػد 

 عػدية، ع بالخياض، مجمة رسالة التخبية وعمع الشفذ، الد
(. بخمجية تفاعمية قائسة عمى التمسيح البرخي وأثخىا في تشسية 3726ماىخ دمحم زنقػر )

ميارات التفكيخ التػليجي البرخي وأداء ميارات ػ البحث البرخي لجى تالميح 
السخحمة االبتجائية ذوي اإلعاقة الدسعية في الخياضيات، دراسات عخبية في 

  .89-28يػ، ص ، ما72التخبية وعمع الشفذ، ع
(. مشاىج تعميع ذوي االحتياجات الخاصة في ضػء 3774مججي عديد إبخاليع )

 متصمبات اإلندانية واالجتساعية والسعخفية، القاىخة، مكتبة األنجمػ مرخية. 
(. السػاصفات التخبػية والفشية لبخامج الكسبيػتخ متعجدة 3776دمحم الديج أحسج عشاف )

وفاعميتيا في اكتداب السفاليع العمسية، رسالة الػسائط لمتالميح الرػع 
 ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة حمػاف. 
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(. تصػيخ الفرػؿ االفتخاضية لمسعاقيغ سسعيًا 3727دمحم عبج السقرػد عبج هللا حامج )
في ضػء االتجاىات العالسية الحجيثة وأثخىا عمى اتجاىاتيع نحػ التعمع 

 ة التخبية، جامعة حمػاف. االلكتخوني، رسالة دكتػراه، كمي
(. اإلعاقة الدسعية وبخنامج إعادة التأىيل، العيغ، دار 3772دمحم فتحي عبج الحي )

 الكتاب الجامعي. 
(. السفاليع اليشجسية لجى تالميح اإلعاقة الدسعية في 3723دمحم مػسى الرالحات )

بية، جامعة السخحمة االبتجائية في السسمكة العخبية الدعػدية، مجمة كمية التخ 
 . 4:3-473، ديدسبخ، ص 2، ج262األزىخ، ع

(. فاعمية بخنامج إلكتخوني في إكداب 3725محسػد دمحم الحفشاوي، إسخاء رأفت شياب )
بعس السفاليع البيئية ألشفاؿ مخحمة رياض الصالبات السعاقيغ سسعيًا بالسسمكة 

ة اإلماـ دمحم بغ العخبية الدعػدية، مجمة العمـػ اإلندانية واالجتساعية، جامع
 .276، أبخيل، ص 43سعػد اإلسالمية، ع

(: تشسية التفكيخ البرخي في الخياضيات لتالميح السخحمة 3775مجيحة حدغ دمحم )
 ، عالػع الكتب، القاىخة.2االبتجائية )الرع والعادييغ(، ط

( تصػيخ مشيج الخياضيات في ضػء السجخل البرخي 3722ميخفت محسػد عمى )
سية السيارات الحياتية لجى التالميح الرع والسعاقيغ سسعيًا بالسخحمة السكاني لتش

 . 353-326، ص 32االبتجائية، مجمة كمية التخبية، جامعة قشاة الدػيذ، ع
(. العالقة بيغ أساليب تتابع السحتػى في بخامج الفيجيػ 3774وليج يػسف إبخاليع )

  .كمية التخبية، جامعة حمػاف التعميسية ومدتػى االداء السياري، رسالة دكتػراه،
  السخاجع األجشبية: -ثانياا 
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