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 في المملكة العربية السعودية
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 عيسى هعبد نبوي حمدأ

 جدة جامعة -اخلاصة  الًتبية قسم -ادلشارك  اخلاصة الًتبية استاذ
 

 الملخص
لدى معلمُت الصم دبعاهد األمل يف ادلملكة العربية السعودية  م أداء مهارات لغة اإلشارةيياستهدف البحث تق

ما هي معايَت مهارات استتدام لغة اإلشارة لدى  لئلجابة على االسئلة التالية:رالل التعليم ادلتتلةة يف مديةة جدة  دب
 م دلهارات لغة اإلشارة ؟ما مدى توظيف معلمي التبلميذ الص - معلمي الصم دبعاهد االمل يف ادلملكة العربية السعودية ؟

 وسبت اإلجابة عن االسئلة باتباع ادلةهج الوصةي التحليلي؛ مرورا باخلطوات اإلجرائية التالية:  -
دبهارات و قواعد لغة االشارة للصم، واستتبلص قائمة دبهارات  السابقة ادلرتبطةمراجعة األدبيات و الدراسات 

 –التعليمية  –البيةية  –العامة  )احلياتيةسم اىل اربع زلاور من أنواع االشارات لغة االشارة مق للصم دلهاراتلغة االشارة 
 –اذباه شكل اليد  –احليز ادلكاين  –سرعة احلركة  –و كل زلور ليقاس دبجموعة من ادلهارات ) معرفة االشارة   الديةية(

نتائج ادلقياس التقييمي  الصم، رصدتلطبلب ( من معلمي ا43طبق ادلقياس التقييمي على ) تعبَتات الوجه(  –رالة اليد 
لئلجابة عن أسئلة البحث  وأظهرت الةتائج اىل ارتباط دال الصائيا بُت االداء على االبعاد وفقرات ادلهارات والدرجة الكلية 

على ادلقياس و جود فروق ذات داللة الصائية للةرق بُت متوسطات االداء على احملاور واالداء الكلي  االبعاد، وعدمجلميع 
 –سرعة احلركة  –االشارة  )معرفةوال توجد فروق ذات داللة بُت مهارات لغة االشارة لدي ادلعلمُت من ليث لغة، دلهارات 

كما أظهرت الةتائج أن هةاك فروق ذات داللة الصائية   الوجه(تعبَتات  –رالة اليد  –اذباه شكل اليد  –احليز ادلكاين 
ذات داللة الصائية بُت مهارات  وتوجد فروق اخلربة،لدي ادلعلمُت تعزي إىل تباين عدد سةوات بُت مهارات لغة االشارة 

وال توجد فروق دالة الصائيا بُت مهارات لغة االشارة، لغة االشارة لدي ادلعلمُت تعزي إىل عدد دورات التدريب للغة 
 االشارة لدي ادلعلمُت تعزي إىل تباين زبصصات ادلعلمُت 
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Abstract 
Sign Language Skills Evaluation for Teachers of Deaf Students in Al Amal Institutes  

in Saudi Arabia 
 

  The aim of the research was to evaluate the performance of sign language skills of 

teachers of the deaf in Al Amal institutes in the Kingdom of Saudi Arabia in different 

stages of education in Jeddah. It included the following questions: What are the criteria 

for the use of sign language for teachers of the deaf in the Al Amal institutes in the 

Kingdom of Saudi Arabia? 

How sign language skills are employed by teachers of the Deaf? 

The questions were answered using the descriptive analytical approach, through the 

following procedural steps: To review the literature and previous studies related to the 

skills and rules of sign language for the Deaf and to extract a list of sign language skills 

of the Deaf for the skills of the sign language divided into four axes (general life signs - 

signs of deaf - educational signs - religious signs) and each axis measured by a set of 

skills - Speed of movement - placement - Hand shape direction – Hand palm - facial 

expressions). The evaluation scale was applied to 34 teachers of deaf student who 

monitored the results of the assessment measure to answer the research questions. The 

results showed a statistically significant correlation between the performance on 

dimensions and skill paragraphs and the overall score for all dimensions. There were no 

statistically significant differences in the difference between the performance averages on 

the axes and the overall performance on the scale of language skills. There were no 

significant differences between the sign language skills of teachers in terms of 

(Knowledge of the signs - speed of movement - placement - the direction of the shape of 

the hand -  hand palm - facial expressions)  
The results showed that there were statistically significant differences between the 

sign language skills of the teachers due to the variance of the number of years of 

experience. There are statistically significant differences between the sign language skills 

of the teachers due to the number of training courses of the sign language. There are no 

statistically significant differences between sign language skills teachers have to attribute 

to the different specialties of teachers. 
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 مقدمة:
 ،وهى عبارة عن نظام متطور على مستوى عال من الرموز ،شارة دباابة اللغة ادلرئية لبلتصال بُت الصمعترب لغة اإلت

نةسهم والتواصل لقضاء لاجاهتم ألتعبَت عن لفهي لغة نشأت ومنت داخل رلتمع الصم نظرا اللتياجهم الشديد 
يعية للتواصل بُت الصم ذاهتم وبُت العاديُت فلغة ولذلك فإهنا الوسيلة الطب موأصبحت جزء ال يتجزأ من تكويةه ،ومصاحلهم

 ،ودلن يتعامل ويتواصل مع الصم ،وأصبحت ال غٌت عةها بالةسبة للتبلميذ الصم ،اآلن فرضت نةسها كلغة رمسية اإلشارة
 (    1002  ،عيسىفاقرب األفراد إىل قلب التلميذ األصم هو ادلعلم الذي يتقن لغة التواصل اليدوي )

إىل أمهية استتدام لغة اإلشارة كوسيلة من وسائل االتصال مع التبلميذ  Reilly ( 1992) "ريلي" كما أشارت
وأنه من الضروري إتقان ادلعلم ذلا وربديد إشارات الكلمات وادلةاهيم أثةاء اإلعداد للدرس واستتدام تعبَتات إدياءات الصم 

 لطرق ادلعلمُت استتدام واقع على التعرف إىل هدفت ليتوا( 1020) العةزي دراسة ليث هدفت عٌت ادلالوجه لتوضيح 
 الصم الطبلب معلمي قبل من استتداماً  التواصل طرق أكار أن السمع، ضعاف و الصم برامج و األمل معاهد يف التواصل

  الوقت نةس يف مطبوعة الكلمات عرض مع اإلشارة، لغة هي
 اجملتمع يف اندماجهم تعوق قد اليت ادلشكبلت اهم من ربتعت السمع وضعاف الصم االفراد مع التواصل مشكلة ان

 يف واضحا قصورا لتشمل سبتد وامنا، االصوات مساع على القدرة عدم يف تتمال ال السمعي الةقدان فمشكلة هبم احمليط

 بإجياد السمع وضعاف للصم افضل تواصل ربقيق جيب السمعي للةقدان ادلصالبة السلبيات على وللتغلب، الةعال التواصل
 احلواس من واالستةادة والكلي واليدوي الشةهي التواصل مهارات وتةمي اللغوي التةاعل تعزيز يف تسهم لغوية مسعية بيئة

 التدريب بربامج واالهتمام السمعية ادلعيةات استتدام عرب مسعية بقايا من لديهم ما واستامار واللمس االبصار خاصة االخرى

  )2004    ، والسعدون ةةيل) الةطق وتدريبات السمعي
ادلشكبلت التعليمية تًتكز معظمها لول طرق االتصال  أهمأن ( 1004) كرازو ، ادلشهراوي من أوضح كلو 

من خبلل دراسة للتعرف على    Parmer& Cawley (1993وأوضح كل من بادلر و كويل )  بلغة اإلشارةوالتواصل 
ان ادلعلمُت يستتدمون نظامًا مشوهًا يف التواصل وليس لغة ، لة ادلتوسطةالصعوبات اليت يواجها التبلميذ الصم يف ادلرل

 اإلشارة اخلاصة بالصم شلا يعيق التواصل ويقلل اهتمام الطبلب بادلادة و خيةض مستوى دافعيتهم ضلو التعلم 
ىل االن مل تتم إىل أن ادلطلع على رلال تربية و تعليم الصم يف العامل العريب يبللظ أنه إ( 1002)ويشَت الريس

دراسة االشارات العربية ادلولدة دراسة علمية شاملة تبُت قواعدها واالسس ادلةظمة ذلا وكيةية استتدامها يف ادلواقف اللغوية 
ادلتتلةة على الرغم من اجلهود اليت بذذلا ومازال يبذذلا االرباد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم فإن اجلهود يف العامل 

يب ركزت على اجياد قواميس للغة االشارة و الًتكيز على إعطاء إشارة لكل كلمة دون توضيح للقواعد اليت ديكن من العر 
 خبلذلا الربط بُت هذه الكلمات  ) االشارات ( إلعطاء مجلة مةيدة بلغة االشارة  

ة للصم فلقد ارتةعت شعبية بوجود معايَت الستتدام لغة االشار  اليت تةادي يف اآلونة االخَتة تعالت االصوات 
االمر الذي جعل احلاجة إىل ادلعايَت لتمية لتعلم لغة   American Sign Language ASLلغة االشارة االمريكية 

رابطة و ( ASLTAشلكةا من خبلل اجلهد التعاوين لرابطة معلمي لغة اإلشارة األمريكية )   أصبحو اإلشارة األمريكية 
( ، فتم تةظيم جلةة ادلعايَت القومية للغة اإلشارة األمريكية وبدأت العمل NCIECاكز التعليم )مًتمجي لغة االشارة  ومر 
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ومصممي ادلةاهج الدراسية واالستشاريُت من ذوي  ASL  ضمت اللجةة رلموعة متةوعة من معلمي 1002فيها يف مايو 
مت االنتهاء من مسودة هذه ادلعايَت يف و ، من خبلل الدراسات العليا K-12من  ASLاخلربة يف كل مستوى من تعليم 

وهذه ادلعايَت سلصصة ، ومت تعميمها 1021ومت االنتهاء من ادلسودة الةهائية ذلذه ادلعايَت يف عام  1002أغسطس من عام 
 يف سلتلف ASLدلعلمي وإداري لغة اإلشارة األمريكية حبيث  تعكس ادلعايَت إطارًا لطرق التواصل كما هو زلدد يف دراسة 

 Ashton, Cagle, Kurz )األعمار وادلستويات للمتعلمُت ادلبتدئُت وادلعلمُت و ادلدربُت و مًتمجي لغة االشارة

Newell, Peterson & Zinza, 2014)  
الكةايات البلزمة دلًتمجي لغة االشارة من وجهة نظر الصم عةد ربديد  ( 1002)  العمريكما اكدت دراسة 

 ،أهنم حباجة إىل التعرف على قواعد لغة االشارة و اتقاهنا وتوظيف تعبَتات الوجه ية السعودية، وادلًتمجُت بادلملكة العرب
 و الشكل لليد يف االشارة  ،يف تةةيذ االشارة والسرعة

 مشكلة البحث: 
معلمي الطبلب الصم و مًتمجي لغة االشارة من  يواجها اليتشكبلت ادليف ضوء االستقصاء األويل لول واقع 

، متتصصي لغة االشارةدلستتدمي و  تقييمه طريقهمهارات لغة االشارة و عدم وجود  تأديةفات يف اسس و قواعد اختبل
)  العمري( ، 1002( ،الريس)1004كراز ) و  ( ،ادلشهراوي 1020العةزي ) ومن خبلل نتائج الدراسات السابقة مال 

1002 ) ( Ashton, Cagle, Kurz Newell, Peterson & Zinza, 2014) ، . (Rozelle 2003) ، 

(Mann et al ., 2010) التايل الرئيس التساؤل يف البحث تتحدد مشكلة ،وىف ضوء ذلك                                                                  : 
 السعودية؟ كيف يمكن تقييم أداء مهارات لغة اإلشارة لدى معلمين الصم بمعاىد األمل في المملكة العربية

 ويتفرع منو التساؤالت التالية:
 ؟ هي معايَت مهارات استتدام لغة اإلشارة لدى معلمي الصم دبعاهد االمل يف ادلملكة العربية السعوديةما  -2

 –اذباه اليد  –احليز ادلكاين  –سرعة احلركة  –هل توجد عبلقة ارتباطية بُت مهارات لغة االشارة ) معرفة االشارة  -1
 تعبَتات الوجه (  –شكل اليد 

ما طبيعة أداء معلمي االشتاص الصم دلهارات لغة االشارة على االبعاد )االشارات احلياتية(، )االشارات البيةية(،  -4
 )االشارات التعليمية (، ) االشارات الديةية (  

 الدراسة:فروض 
 –البيةية  –نوع االشارة ) احلياتية  ال توجد فروق دالة الصائيا بُت متوسطات االداء دلهارات لغة االشارة واختبلف -2

 .الديةية ( لدي ادلعلمُت –التعليمية 
 ال توجد فروق دالة الصائيا بُت مهارات لغة االشارة لدي ادلعلمُت تعزي إىل تباين عدد سةوات اخلربة  -1

 أىداف البحث:
 يهدف البحث احلايل إىل التعرف على:

 يذ الصم مستتدمي لغة اإلشارة للتواصل مع الصم معلمي التبلمادلهارات البلزم تةميتها لدى  -
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 معلمُت مستتدمي لغة اإلشارة مع الصم مهارات أسس تقييم  -
 –اذباه اليد  –احليز ادلكاين  –سرعة احلركة  –التعرف على العبلقة االرتباطية بُت مهارات لغة االشارة ) معرفة االشارة  -

 تعبَتات الوجه (  –شكل اليد 

 أىمية البحث:
  :الةظرية االمهية

  الصم الطبلب مع دلهارات لغة اإلشارة ادلعلمُت استتدام واقع على التعرف يف احلالية الدراسة امهية تكمن
  :التطبيقية ىميةألا

 طرق تطوير يف يسهم شلا ،ادلعلمُت قبل منمهارات استتدام لغة اإلشارة للتواصل مع الصم  على الضوء لقاءا

 لغة اإلشارة استتدام واقع تطوير شأهنا من اليت وادلقًتلات التوصيات تقدًن اىل باإلضافة .صمال الطبلب مع التواصل

 وأفكاراً  رؤى الدراسة هذا تقدمكما ، للتبلميذ التعليمية العملية دعم يف فعالية اكار بشكل التبلميذ هؤالء مع لتواصلل
  صماستتدام لغة اإلشارة للتواصل مع ال مهارات تةمية لول جديدة

 البحث:مصطلحات 
 سواء االصوات استقبال يف اعاقة له وتسبب فاكار ديسبل 70 اىل يصل مسعي فقدان من يعاين الذي الةرد هو: الصما

 (Moores ،2007) .بدوهنا او السمعية ادلعيةات باستتدام

  Sing Languageاالشارة لغة

 عن وللتعبَت لآلخرين، ادلعلوماتإليصال  يدوية زرمو  استتدام على يعتمد لغوي نظام " اهنا اىل تعريةها وديكن

 (  1427، والطويل والريس الًتكي)   " الصم جملتمع وادلةضلة )  ادلكتسبة اللغة اإلشارة لغةول ،واألفكار ادلةاهيم
  :الدمج وبرامج االمل معاىد

 الطبلب هبا يلتحق واليت والتعليم لًتبيةا لوزارة التابعة احلكومية الًتبوية ادلؤسسات تلك بأهنا اجرائيا البالث يعرفها

 اخلاصة الًتبية خدمات لتلقي لديهم الةقدان درجة لسب السمعي الةقدان ذوي

   skillالمهارة: 
هي عبارة عن سلسة من احلركات اليت ديكن مبللظتها بشكل مباشر أو غَت مباشر، ويقوم هبا شتص معُت أو عدد من 

أو أداء مهمة، وتشمل ادلهارة عموما على خطوات زلددة قابلة على لئلعادة  األشتاص أثةاء سعيهم لتحقيق هدف
  (1002،والتكرار كلما لزم األمر لذلك أو برزت احلاجة إىل القيام هبذا ادلهارة  )احليلة
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 السابقةوالدراسات  النظري اإلطار

 مقدمة:
سع عشر الةظام ادلشًتك الذي صمم استتدمت كلية "جالوديت" يف أواخر القرن التا يف الواليات ادلتحدة

جامعة يف العامل تعتٍت بالتعليم العايل للصم  أولاليوم  أصبحتو اإلشارات والتهجي باألصابع والكبلم وقراءة الشةاه  
 ،    األوىليف الدرجة  اإلشارةوتعتمد فيها لغة  األساتذةوالبحوث والدراسات ويرأسها عميد أصم ويشكل الصم نسبة عالية من 

ما أصحاب الصمم العميق فهم يستتدمون لغة اإلشارة ألهنا تكون أكار تأثَتًا يف ربليل تعبَتات اللغة مالما ربلل الصور أ
وحبلول مةتصف القرن  ،زلتوى الكتاب  ومع ذلك ضرورة ارتباط اإلدياءات مع هجاء األصابع أو الكلمات ادلتحدثة

من الدراسات تتةاول منو لغة اإلشارة  وقد لدد "ستوكوي" ويف نةس الوقت كان هةاك سلسلة متصلة ، العشرين
واليت أطلق عليها  واحلركة،ليث كان من بيةها ادلترج والشكل  ASL( بعض مسات لغة اإلشارة األمريكية 2290/2222)

chremes  االعًتاف بشرعية لغات اإلشارة مال  ومتASL  ولغة اإلشارة الربيطانيةBSL لطبيعية باعتبارها من اللغات ا
  (Klima&Bellugi,  1979 )  الكاملة والكافية 

لاالت فقد مسع  يعانون منلقد أدى عدم الرضاء دبستويات اللغة والكبلم واألداء الدراسي لؤلطةال الذين و 
 إىل ظهور احلركة باذباه دمج لغة اإلشارة مرة أخرى يف ادلةاهج التعليمية لؤلطةال الصم يف أواخر ،شديدة إىل عميقة

قامت  ،الستيةيات وأوائل السبعيةيات  وللمساعدة يف تةةيذ هذا األمر مع االستمرار يف تقدًن مدخبلت اللغة ادلةطوقة
وإىل لد ما تشكيل وتصريف  ،ترتيب اإلشارات بةةسرلموعات صغَتة من الًتبويُت واللغويُت خبلق نظم جديدة إلنتاج 

ت تقريباً بدأ االتصال الكلي يًتدد يف األدبيات وخاصة داخل الواليات ادلتحدة  اللغة اإلصلليزية ادلةطوقة  ويف نةس هذا الوق
( ( Spencer, Marschark 2006  

وأيضا يف العامل العريب ال توجد دراسات أو كتب تتةاول تاريخ لغة اإلشارة يف العامل العريب وتطورها عرب التاريخ  
العامل خصوصًا وأن اجلهود ادلرتبطة بلغة اإلشارة العربية افتقدت إىل  لول ىكما هو احلال بالةسبة للغات اإلشارة األخر 

، إضافة إىل ذلك فإن  ىالتةسيق والتةظيم واقتصرت على جهود فردية من ادلهتمُت بلغة اإلشارة يف كل دولة عربية على لد
يف العامل العريب مقارنة بدول العامل  من األسباب ادلؤدية ذلذا الةقر يف مال هذه الدراسات لداثة االهتمام بالصم وتعليمهم

يف أوروبا وأمريكا عبلوة على االعتقادات وادلةاهيم اخلاطئة اليت يتبةاها كاَت من الةاس عن الصم والةظرة السلبية ضلوهم وضلو 
ة يف رعاية الصم والذي فتطور لغة اإلشارة يف العامل العريب ارتبط ارتباطًا وثيقًا باالرباد العريب للهيئات العامل، لغة اإلشارة

ليث لعب االرباد دورا بارزاً على مستوى الوطن العريب كله يف رلال تطوير لياة أفضل للصم  2221يعود تأسيسه إىل عام 
مت اعتماد أجبدية األصابع اإلشارية العربية وتوزيعها بشكلها الةهائي على  وتوليد أجبدية األصابع اإلشارية العربية ، العرب

 (         1003واليت ال تزال معتمدة ومستتدمة لىت اآلن )لةةي والسعدون،  2229عربية يف عام الدول ال
 :ولغة االشارة اليدوي التواصلأواًل: 

 واآلراء األفكار تبادل تتضمن اليت الشاملة الةةية العملية التواصل بأنه تلك (2004) والسعدون ،عرف لةةيي

   واألساليب لالوسائ بشىت بُت األفراد وادلشاعر
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 عن وللتعبَت لآلخرين إليصال ادلعلومات يدوية رموز استتدام على يعتمد لغوي نظام أنه على تعريةه كما مت

  ( 2006والطويل والريس ،الًتكي (الصم جملتمع ادلكتسبة وادلةضلة اللغة اإلشارة لغة وتعترب ،واألفكار ادلةاهيم
 يتعلم أن يف أصم طةل كل لق هو  يالكل بالتواصل" يقصدا ( أن م 1021)باسم  ، الغةار ذكر عبدوقد 

 مال .ادلستطاع بقدر مبكرة سن يف اللغة مهارة لتةمية الكاملة الةرصة له تتاح لىت للتواصل ادلمكةة األشكال مجيع استتدام

 ومخس سةة سن بُت يماف ادلدرسة قبل ما سةوات يف .التعبَتية – االستقبالية للرموز ثابت نظام إدخال يتضمن العمل هذا

 .سةوات

 مع الطةل هبا يقوم اليت التعبَتية احلركات :اللغوية لؤلمناط الكاملة الصورة على الكلي التواصل أسلوب يشتمل

 الكلي التواصل أسلوب ظل يف فإنه كذلك .والكتابة والقراءة ، األصابع وهجاء ، الشةاه وقراءة والكبلم ، اإلشارة ولغة نةسه،

  أنواعها دبتتلف السمعية ادلعيةات خبلل من السمع من لديه تبقي جزء أي لتطوير الةرصة أصم طةل كل أمام تكون

 للكلمة، احلقيقي بادلعٌت التواصل من الوالدي بالصمم ادلصاب الصغَت الطةل لتمكُت السبل أسهل اإلشارات تعتربف

 يف إجيابية تاتغيَت  نبللظ أن نستطيع ذلك حيدث عةدما .ةالذاتي وأفكاره آرائه على التعبَت على راً قاد الطةل يكون أن أي
 .كامل كعضو األسرية احلياة مواقف يف الصم الطةل يشارك احلالة هذه يف .ادلتبادلة الشتصية العبلقات يف وربسةاً  السلوك،

 بإصدار)  أباً  أم كان معلماً  ( راشدال الشتص يقوم عةدما والسمعه الشةا ءةاقر  تدعيم على االشارات تساعد

 بالةسبة .اخلاصة حلاجاته ادلبلئمة للصوت ادلكربة األدوات الطةل يستتدم وعةدما والد، وقت يف والتحدث االشارات

 .هالشةا قراءة تدعم االشارات فإن ، ) للغاية قليل عددهم بأن علماً  (الصوت تكبَت أجهزة من يستةيدون ال الذين لؤلطةال

 اللغوي الةمو أن على العضلية – اجللدية االلساسات من أساس على بالكامل الطةل هذا لدلا بالةسبة الكبلم يطور أن جيب

 هي ذهه ،والد وقت يف واالشارات الكبلم شلارسة عةد حيدث ياً تركيب بةاء أن يبدو .الكبلم يف الطةل بتقدم مقيداً  يكون ال

 واالشارات الكبلم يضم الذي التجميع إن .بالكبلم االشارات يربط أن العادي الشتص بواسطتها يتعلم اليت الطريقة عادة
 راشدال األصم الشتص يستتدم عةدما .السمعية أو البصرية الةالية من سواء بتقليده األصم الطةل يقوم تركيبياً  منطاً  يوفر

 كما ادللةوظة، راهتممها من الصم حيسن وبالتايل .تركيبية بطريقة تهاإشار  شعورية بطريقة يةظم بذلك فإنه ،اإلشارة مع الكبلم

 الطرفُت بُت التواصل يف افضل مهارة –احلال بطبيعة– الةهائية والةتيجة .اليدوية مهاراهتم من العاديون األشتاص حيسن
 ( 1022االمحدي،  )عيسى،

 :االشارة لغة -0

 مال لئلشارات يلهاوتشك ومجلها وقواعدها بقوانيةها كاملة ومكانية بصرية مركبة لغة هي األمريكية اإلشارة لغة نإ  

 اللغة عن مةةصلة ذاهتا حبد لغة هي األمريكية اإلشارة لغة ان كما ،اأُلخرى واللغات والةرنسية والصيةية األسبانية اللغة

 اإلشارة لغة مستتدمو ويةقل، مسعية كوهنا من أكار بصرية كوهنا يف الةطق لغة عن األمريكية اإلشارة لغة وزبتلف، اإلنكليزية

  الوجهي للتعبَت إضافة اليد رالة وتوجه واحلركة وادلكان اليد شكل خبلل من بأيديهم احلامسة البصرية ادلعلومات ةاألمريكي

 الدقيقة األفكار إليصال األمريكية اإلشارة لغة استتدام ديكن كما ،اجلسم وأوضاع اليدوية غَت والرأس الوجه, العُت إشارات

 ومن التقةية أو اجملردة ادلعلومات إىل ادلشاعر أعمق من شيء وكل شيء أي إليصال استتدامها وديكن، واجملردة وادلعقدة

 زلكية أمريكية إشارة لغة هةاك ليست لكن ،اللغات معظم خبلف على الرياضة أو والتعليم والسياسة واألدب الةلسةة ضمةها
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 للتعبَت كطريقة السةوات من لكاَت تعترب كانت لكةها عشر الاامن القرن يف الو أ األمريكية اإلشارة لغة وظهرت، مطبوعة أو

 القرن من الااين الةصف لىت رمسية كلغة تقبل مل الةطق للغة بديل فهي لذا، عام بشكل باإلشارات اإلنكليزية اللغة عن

 لغة داماستت من للحد زلاوالت هةاك كانت السةُت ودبرور ،والًتكييب والشكلي الصويت لبةائها فعال لتحليل نتيجة العشرين

 عن التتلي على األطةال يشجع أنه أو ،التحدث تعلم مع يتداخل األمريكية اإلشارة لغة  تعلم أن بذريعة األمريكية اإلشارة

 قوية كلغة وازدهرت األمريكية اإلشارة لغة بقيت لكن الصم رلتمع من جزًءا ليصبحوا الطبيعي بالسمع تتمتع اليت أسرهم

،  الصم الشماليُت األمريكيُت من للكاَت األوىل اللغة األمريكية  اإلشارة لغة تكون ما وغالًبا الصم معجملت وطبيعية باحلياة نابضة
 األمريكية اإلشارة لغة ان كما

 اإلشارة لغة يف الطبلقة تزداد كما،  ُأخرى لغة كأي ادلتحدة الواليات يف استتداًما األكار الرابعة اللغة هي اآلن

 بُت قوية عبلقة األحباث وتظهر .اللغة جييدون الذين اآلخرين مع التةاعل هي لتعلمها طريقة وأفضل الزمن مرور مع األمريكية

 يف بارعُت يكونوا ما غالًبا البارعون األمريكية اإلشارة لغة مستتدمو أن أي اإلنكليزية واللغة األمريكية اإلشارة لغة يف الطبلقة
   (Schwartz, 2007) أيًضا اإلنكليزية اللغة

أهم أشكال االتصال البصري اليت اخًتعها اإلنسان يف التواصل مع ادلعاقُت مسعياً، ليث  ألدوتعد لغة اإلشارة 
   اإلشارة يشَت هذا التواصل من وجهة الةظر العلمية إىل استتدام لغة

 مفهوم لغة اإلشارة:
العُت، وهى لغة طورها إىل أن لغة اإلشارة لغة بصرية تكتسب من خبلل  (Mickey  1994) مايكى تشَت

التواصل بُت بعضهم البعض، كما أهنا لغة فريدة ذات قواعد ضلوية وبةائية  يفالصم على مدار سةوات عديدة الستتدامها 
  لغة أخرى دقيقة كأينةس الوقت  يفخاصة هبا، ولكةها 

وهي عبارة عن نظام ، بُت الصم( أن لغة اإلشارة دباابة اللغة ادلرئية لبلتصال 2222) كما يذكر اللقاين، والقرشي
متطور على مستوى عال ويعتمد على الرموز اليت ال ترى وال تسمع وتلك الرموز مت تشكيلها عن طريق األذرع  واأليدي يف 

 ألهنا تؤدي معٌت متكامل ، وتعترب لغة اإلشارة لغة قائمة بذاهتا ،أوضاع سلتلةة
الوسيلة الطبيعية لبلتصال أو التتاطب مع األصم ليث  هيلغة اإلشارة على أهنا ( 1002) عيسىيعرف كما 

طريقة للتعبَت بدالالت عن أفكار  بأهنابادلعٌت، كما يعرفها أيضاً  ادلرئي ادلهٍتأو  البيئيأو  العلميوادلةهوم  البصرييقًتن ادلةبه 
فلغة اإلشارة  اللغة بشكل ما  معاينومعلومات تدل على اللغة ادلسموعة وهذه الدالالت إشارات مصطلح عليها للتعبَت عن 

وتعترب طبيعية أو كاللغة األم بالةسبة لؤلصم مال اللغة  كاملة،من تركيب مجل   والذي ديكةةالغة مستقلة ذلا فوائدها ونظامها 
مت الكلمة اليت يتم التعبَت عةها، وقد  مباشر دبعٌتيرتبط بشكل  معُت،وهى إشارات ليس ذلا مدلول  العربية بالةسبة لةا 

 االتةاق عليها و تةقلت من جيل إىل جيل آخر 
( أن لغة اإلشارة عبارة عن رموز إديائية تستعمل بشكل مةظم وتًتكب من ارباد وذبميع 1004ويرى الصةدي)

وتعترب لغة اإلشارة وسيلة  ،    بشكل اليد ولركتها مع بقية أجزاء اجلسم اليت تقوم حبركات معيةة سبشيًا مع لدة ادلوقف
 اصل تعتمد اعتماداً كبَتاً على اإلبصار للتو 

( أن لغة اإلشارة نظام لغوي يعتمد على استتدام رموز يدوية إليصال ادلعلومات 1002)الًتكي كما يذكر 
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وتعتمد على التواصل  الصم،وتعترب لغة اإلشارة هي اللغة ادلكتسبة وادلةضلة جملتمع  واألفكار،وللتعبَت عن ادلةاهيم  لؤلخريُت
 ي البصر 

لغة االشارة طبيعية تتطور طبيعيًا مع الزمن لدى طائةة مستتدميهما كما ان مبادئ بةيتها الةحوية تتشابه يف 
ولكةها سبتلك خصوصية مستقلة يف نظمها من ليث قواعدها الةحوية واستقبلليتها  االنسانية،اطارها العام مع كل اللغات 

 عن اللغة احملكية 
ادلواصةات اللغوية للغات  ضية اثبتت البحوث ادلتعلقة باللغات االشارية اهنا سبتلك نةسخبلل العقود الابلثة ادلاو 

وتطورت طبيعيا مالها وال ألد سواء من السامعُت او الصم اخًتاع ايا من اللغات االشارية ليست عامة او شاملة ادلةطوقة، 
أن هةاك  (1001)الدوخي يرى و   يف العامل امجع من قبل مجيع الصم والدة مستعملةشلا يعٍت أنه ال وجود للغة إشارة 

لغة االشارة ادلكاين  واسلوبادلةطوقة السباب مرتبطة باستعمال لغة االشارة للةضاء واللغات اختبلفات بُت لغات االشارة 
شكل يد استعماذلا ل ولقواعد لول توقيت و توزيع االلداث لإلظهار توافق الةعل و استعماذلا للحركة إلظهار التصريف 

لتعابَت الوجه و اليت ربمل معلومات قواعدية تتزامن مع  االشارة واستعماذلامصةةة تعرب عن الضمائر وادماجهم يف أفعال لغة 
  االشارة 

جبامعة جاالوديت ان  أستاذ اللغويات ومةسق برامج Scott& liddell(1980)ليدل  وكما يرى سكوت 
فاللغة ليست لغة اال باعتبارها اداة  يف اللغات الصوتية ادلةطوقة هة ال يوجد ما يقابلاالستتدام ادلكاين يف قواعد لغة االشار 

بُت أفراد اجلماعات تستتدم لكي تاَت بيةهم استجابات زلددة وهذا ما هو متوفر يف لغة االشارة وكما اشار  لبلتصال
اللغة رموز فكلمة كرسي ليست كرسي بل رموز اللغة نظام لتبادل االفكار و ادلشاعر يب اعضاء مجاعة معيةة و  البعض ان

عمليات التواصل و ، ف مز دال على شيءر تدل  على الكرسي احلقيقي كذلك شكل وموقع ولركة الرمز االشاري وهو 
تشمل : العمليات العقلية، عن طريق اللغة تتضمن اربع خطوات رئيسية تعترب كل خطوة مةها عملية خاصة و هي مالتةاه

   كار واالخيلة و الوجدانيات ادلتتلةة اليت يراد نقلها اىل ذهن السامع و تعترب عملية سيكولوجيةاستحضار االف
تصدر الرموز الصوتية اليت تعرب واليت هي رلموعة احلركات اليت تقوم هبا أعضاء الةطق ادلتتلةة  :الحركيةالعملية العضوية 

ور لركات اليدين وتعابَت الوجه وموقع الرمز االشاري لتشكل يف وعةد الصم تقوم هبذا الد الذهةية،عن االفكار والصور 
كذلك هةاك استتدام من قبل الصم جلهاز الةطق بالةةخ او الشهيق او الزفَت   وداللة،مجلتها رمزا اشاريا لةظ اشاري ذا معٌت 

  واخراج اللسان ولكن هذا االستتدام له دالالته اليت يعرفها مستتدمو هذه اللغة
والعُت هي عملية الساس السامع للغة ادلةطوقة وما يصالبها من لركة او اشارة وتقوم هبا االذن  الحسية:العضوية العملية 

ولكن الرمز عن الصم لركي مرئي فان االلساس يعتمد على ما يشاهده من تعبَت يف الوجه  للمخ،واعصاب احلس ادلوصلة 
  ذلا معٌت مةهوم وبطء احلركةوشدة ة اجزاء اجلسم كما ان سرع ألداو ادياءات مةطلقة من 

وعةد االصم يتم تةسَت  للمخ،وهي عملية تةسَت الرموز الصوتية اليت وصلت  المنطوقة:العمليات االدراكية الحسية 
وكلها سباثل الصوت باللغة  والشدة والبطءوالسرعة ادلصحوب بالتعبَت  وتةسَت الرمزالرموز ادلرئية االشارية اليت وصلت للمخ 

 دلةطوقة ا
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 وتنقسم لغة اإلشارة إلى:
وأيضا هي إشارات تصف  مرئية،وهي إشارات ذلا مدلول معُت يرتبط بأشياء لسية ملموسة  Iconicلغة اإلشارة الوصفية 

، ووصف لشكل العديد من الةواكه ،ومن أمالتها التعبَت عن مديةة القاهرة بإشارة تدل على شكل اذلرم، مدلول الشكل
 ل وأدوات ادلةز 

مرتبطة بشكل  ،يف اإلشارات اليت ال تصف الشكل ال ادلدلول و يتعُت شرلها Arbitraryاإلشارات غير الوصفية 
وبسؤال األصم عن سبب اختيار هذه اإلشارة قد ال ذبد رد مقةع أو إجابة شافية ، مباشر دبعٌت الكلمة اليت يتم التعبَت عةها

 ولذلكم تستتدم كما هي 
 أىمية لغة اإلشارة:

الوصةية لىت  هتاابإشار اقًتان الكلمات وادلةاهيم  تعد لغة اإلشارة الطريقة األسرع يف توصيل ادلعلومات من خبلل
مع  للتواصلأمهية لغة اإلشارة  ادلعرفية وأيضامعةاها وربط هذه ادلةردات اجلديدة ببةيته  معرفةيتمكن التلميذ األصم من 

الوسيلة الطبيعية لبلتصال أو التتاطب مع األصم ليث يقًتن ادلةبه  هيرة لغة اإلشا( أن 1002)عيسى  ويذكر  األصم
طريقة للتعبَت بدالالت عن أفكار ومعلومات  بأهنابادلعٌت، كما يعرفها أيضاً  ادلرئي ادلهٍتأو  البيئيأو  العلميوادلةهوم  البصري

فلغة اإلشارة لغة  اللغة بشكل ما  معاين تدل على اللغة ادلسموعة وهذه الدالالت إشارات مصطلح عليها للتعبَت عن
وتعترب طبيعية أو كاللغة األم بالةسبة لؤلصم مال اللغة كاملة، مستقلة ذلا فوائدها ونظامها و الذي ديكةةا من تركيب مجل  

، وقد مت الكلمة اليت يتم التعبَت عةها مباشر دبعٌتيرتبط بشكل معُت، إشارات ليس ذلا مدلول  وهي العربية بالةسبة لةا 
 جيل إىل جيل آخر  وتةقلت مناالتةاق عليها 

ة يف التواصل بُت الصم وبعضهم والعاديُت اإلشار  لغة استتدامأن  Akamatsu  (1989) ويذكر أكماتس
شارة بالةسبة إلاستتدام لغة ا عصرالعصر القادم هو أكدت على أن  وومنو الذات لؤلصم  ،يؤدى إىل زيادة التوافق الةةسي

  ادلؤيدة التعليميةتيجة للبحث اللغوي والسياسات للصم ن
 التلميذ األصم بُت ربطالضرورة تةمية وسائل االتصال لتحقيق  إىل Stewart 1988)أشار ستيورت ) كما

 كل من  أيضا  كما يرى يف اجملتمع هواندماج االجتماعي األصم تطبيع وتعمل على زيادة، ادلقدمة له  ادة التعليميةادلو  هومعلم
لغة اإلشارة واستتدام طرق معلمي التبلميذ الصم ل إتقان أن Merv,  1995 & (Knoors,  2000))) َتف وكةورزم

ألن ،  التعليمميذ على التحصيل والتواصل مع من لوذلم كما يؤدى ذلك إيل زيادة جودة تبلقدرة ال زيديمتةوعة لبلتصال 
ادلواد  يةطبق على مجيع وهذالؤلصم والقراءة و الكتابة  و تطور اللغةتسهيل مناستتدام لغة اإلشارة يف التدريس يعمل على  

  الدراسية ادلقدمة لؤلصم 
إىل أمهية استتدام لغة اإلشارة كوسيلة من وسائل    Reilly ،Seago ( 1992أشارت ريلي مكليةًت و سيجو )

ربديد إشارات الكلمات وادلةاهيم أثةاء اإلعداد االتصال مع التبلميذ ادلعاقُت مسعيًا وأنه من الضروري إتقان ادلعلم ذلا و 
ن للغة اإلشارة أمهية  أ Newport (1988)للدرس واستتدام تعبَتات إدياءات الوجه لتوضيح معٌت وتؤكد اليسا نيوبورت 

( أن استتدام اإلشارات وطرق التواصل  Reilly,     1992وتشَت ريلي) كربى يف برامج تعليم الصم وإكساهبم اللغة 
ويتةق مع ما سبق ايتانو يوشيةاجو   لكلي كوسيلة من وسائل االتصال مع التبلميذ الصم أمر ضروري وعلى ادلعلم إتقاهناا
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(Yoshinaga-Itano, 1993  ًليث أوضح أمهية استتدام طرق التواصل الكلية يف التواصل مع األطةال ادلعاقُت مسعيا )
 كما أكدت دراسة ستيةسون وآخرين   علومات ادلقدمة له مقًتنة بلغة اإلشارةلتبسيط التعلم وتزداد فًتة التةاظ األصم بادل

Stinson   ( 2009 )  لغة االشارة عةد تقدًن و عرض معلومات للصمعلى أمهية   
 األصابع:  تهجي -2

مسعيا وذلك من اجل سبكيةه من فهم  ى ادلعاقويقصد بذلك تةمية مهارة إرسال واستقبال لغة اإلشارة أو األصابع لد
 من ادلستوى نةس تقريباً  األصابع هجاء يتطلب .والكتابة ءةاالقر  يدعم األصابع هجاء نإ اآلخرين أو التعبَت عن الذات 

 الطةل يبدأ أن ومقبوالً  عملياً  األمر يعترب أن يستطيع ال ألداً  إن .والكتابة راءةالق تطلبه الذي اللغوية اخلربات ومن الةضج
 العادي الطةل عةد اللغوي الةمو نبدأ أن مقبوالً  أو عملياً  ليس أنه كما سباماً  ، األصابع يهجتب ادلدرسة قبل ما سن يف صمالا

 واسع نطاق على احلاضر الوقت يف الكلي التواصل اسًتاتيجية تستتدم .والكتابة راءةالق بعمليات ادلدرسة قبل ما سن يف

 ادلبكرة التكويةية السةوات أثةاء متُت أساس لغوي لتةمية الوقت ذلك مةذ اتيجيةاالسًت  هذه للصم – دلدارسا من كاَت وتبةت

 ومع الصم، األطةال مع ؤثرةوم فعالة الكلي التواصلتعترب اسًتاتيجية  .التدريب رامجب فعالية ولتحسُت الطةل، لياة من

 التواصل على تعتمد اليت التعليمية األساليب من االستةادة من ةهمسبك السمع من كافية درجة ديلكون ال الذين األطةال

 السمع فقدان من بدرجة ادلصابُت األطةال أو السمع، من كافية درجة لديهم تبقت الذين لؤلطةال بالةسبة لكن .ادللةوظ

 أبعد اىل ومؤثرة فعالة تعترب ادللةوظ التواصل أساليب على تقوم اليت تيجياتااالسًت  فإن متوسطة، اىل خةيةة بُت ما اوحتًت 
 (   Wilbur 2008) احلدود
 :اإلشارة لغة اصوات علمو  مهارات لغة االشارةثانياً: 

 2022انه بعد ربليل ما رلموعه    Thompson, Vinson, & Vigliocco (2009) أوضحت دراسة
شهرا  ان علم  13و  22رهم بُت عبلمة يف التةاعل الطبيعي لؤلطةال الصم مع امهاهتم، عةدما كانت تًتاوح أعما

اصوات لغة االشارة علم قدًن، وأن عمليات التعديل ادلةتظم يف علم األصوات اخلاص بتشكيل عبلمات اشارية للطةل 
االصم زبتلف يف مكانه ولركته وموعده  صدورها فتم تةسَت التغيَتات على العبلمات من خبلل فكرة ادلبلمح الصوتية، 

ج أوىل اإلشارات من خبلل التغيَت اذليكلي واإللبلل والطريقة البصرية أيًضا يف أمناط االكتساب سبكن الطةل من إنتا 
اخلاصة بلغة اإلشارة ، لتةادي ادلزيد من األخطاء لتعبَت بصوت واضح يف ادلواقع يف الرؤية احمليطية ، وتكرار عاٍل لتكرار 

 حلال يف الكبلم ادلةطوق عةد تطوير اللغة اإلشارة بالكامل بدالً من بدائل صوتية والدة كما هو ا
 معٌت إىل لغةاليت ليس  صويت حيول الولدات مةهج تةظم اللغات االشارية ادلةطوقة اللغات يف احلال هو كماو 

 جسم على ادلةصلية ادلعلومات من سلتلةة مصادر عدة من خبلل مزيج من االشارات تتشكلو  ،مغزى ومعٌت ذات اخرى
 احلركة، و   handshapeالدراسات السابقة وهي شكل اليد  يف نوقشت رئيسية هةاك ثبلثة معايَت صوتية  القائم باإلشارة

movement (نطق االشارة كيةية )وادلكان location (االشارة اين تةطق  )ادلعايَت عن التعبَت ذلك، يتم على عبلوة 
تشكل شكل  القائمة باإلشارة  ، اسم( اشارة كلمة ) BSL يف لغة ادلاال، سبيل على  االشارة يف والد وقت يف الصوتية

 أضلاء مجيع يف handshape بشكل اليد  والتةظت اجلبُت، موقع إىل نةسه انتقلت الوقت يف handshape اليد
 ( Brentari, 1998؛ Stokoe, 1960)االشارة

javascript:void(0);
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 يف ادلوجودة لتلك شلاثلة زواجأ من األدىن احلد اإلشارة لغة ربمل سلتلةة، بطرق ادلعايَت بُت اجلمع خبلل منو 
  زبتلف يف والدة ولكن ادلعايَت يف مجيع تتشارك االشارات من أزواج هةاك(: (cap/gap; bus/but مال ادلةطوقة اللغات

 ولكةها ادلعةية واحلركات أيديهم تتطابق يف أشكال ليث afternoonزوج مع  تشكل  nameاسم ادلاال، كلمة سبيل على
   (Rozelle 2003) (التوايل على والذقن اجلبُت) ادلوقع زبتلف يف

 شكل اليد  -0

ادلعيار  أهنا على اليديتم ربديد شكل  من االحباث يف ادلةاطق ادلتتلةة العديد يف Handshapeشكل اليد ف
 ذاه يواجهون صعوبات يف اتقان متأخر وقت يف الشارة يتعلمون الذين األطةال  وادلمارسة صعوبة لبلكتساب األكار

غَت االشاريُت شلن ال  على من الصعب واإلشارات االشارة تكون فهم اإلدياءات إدراك دراسات ويف االشاري،اجلانب 
 ( (Brentari 2006 االشارةجييدون 

 ادلاال، مةتولة ومغلقة، سبيل على) سلتلةة تكويةات من تتشكل  اللةظي بالتعقيد يتعلق اليد فيما زبتلف أشكال
 وذلك غَتها، من التعبَت يف صعوبة أكار اليد أشكال بعض(  والرسغ واإلهبام األصابع) اليد من معيةة اءأجز  من( ومةحةية

 والسبابة اإلهبام، ادلاال سبيل على وادلةاصل، األصابع سلتلف من األعضاء وظائف وعلم التشريح علم على القيود بسبب
وأصبع  االوسط األصابع بالتمدد بسهولة من أكار قومت أن اذل تسمح مستقلة باسطة ذلا عضبلت يكون الصغَتة واألصابع

 ,Annاألخرى األصابع وتغلق فقط، والد إصبع توسيع )اشكال اليد ليث يتم الوالد اإلصبع اليد أشكال يف اخلامت

1996) ) 
شليزة  مبلمح ذلا اللغات ادلةطوقة فقط ولكن ادلةطوقة عن الةطق يف اللغات جدا الةطق يف اللغات االشارية خيتلفف

وبالتايل فانه  ،"ادلبلمح/ادليزات  هةدسة " - تبعيات من شبكة تشكل واليت اللةظية األبعادو  الصوتية وهي العوامل ادلرتبطة
 عدد أقل لديها صوتية بةية أشكال اليد بأبسط   ضا ذلا هةدسة مبلمح خاصة هبايمن ادلرجح ان تكون اللغات االشارية ا

 (  Brentar, 1998)عبلمات  ربمل ال أهنا كما  هةدسة مبلمح أبسط فإن ذلا وبالتايل حملددةوادلبلمح ا ادليزات من
فمكونات شكل اليد  مكان اليد عةد تةةيذ احلركة لؤلشارة، يركز معيار أداء لغة االشارة على عةصر السبب ذلذا
handshape، أي يف الواضح من ليس ولكن عمر،ال من سةوات 4 بعد ما التطوير يف اخلاصة باإلشارة تستمر واحلركة 

يف  اللغات من رلموعة إىل اإلشارة لغة الصوتية يشَت مصطلح ادلعاجلة يف صعوبات تسبب كانت إذا وما يتم اتقاهنا سن
 تةطق باستتدام اليت ادلةطوقة اللغات مقابل يف وتستقبل بالعيون، واجلسم يدوي تةطق باستتدام اليدين/  شكل بصري

   (Mann et al ., 2010) باألذنُت وتستقبل الصويت اجلهاز

 ،و اليد البسيطةاشكال   اللغات وعرب اليد داخل أشكال استتدام كيةية على كاَتا ؤثريوعدم الوضوح  التعقيدو 
-Sutton)اشكال اليد ادلعقدة واليت ربمل عبلمات   من ادلعجم يف تواترا أكار أصبحت عبلمات أي ربمل اليت ال

Spence & Woll,   1999)   يتمو عبلمات(  ربمل لحوظة )اليت الادليكتسب االطةال الصم اشكال اليد االولية غَت 
 العمر من سةوات 2 بعد األطةال يف اللق، وقت يف عبلمات( ربمل ادللحوظة )اليت اليد اكتساب اشكال

(SiedleckI& Bonvillian,    1997 ) 
 اليت  يداليقومون باستبدال اشكال  الصم لظة ان األطةالمبل اكتساب االطةال الصم ألشكال اليد مت وخبلل
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الكبار اليد يف  ياديهااليت  Cowاشارة البقرة ادلاال، سبيل على بدال من االخرى االكار تعقيدا  شليزة عبلمات ربمل ال
 عملية استبدالب ادلبللظة هذه مقارنة مت وقد  ادللحوظة غَت' 5' الطةل واليد يف وضع يكررها ادللحوظة قد Y''وضع

  . (Morgan, et al., 2007)القادرين على السمع األطةال يف الصوت
 غَت ادللحوظة()عبلمات  ربمل وضحت الدراسات السابقة على اكتساب لغة االشارة ان اشكال اليد اليت الأ

 يف اإلنتاج صعبأ هي لُت ان اشكال اليد ادللحوظة يف األخرى،من اشكال اليد  وسبييزها عةها للتعبَت أسهل هي
 ( Conlin, et al.,2000) والتصور

اليت ربمل  اشكال اليد ادللحوظة ويقومون باستبدال خيطئون يف نطق االشارات ما غالبا الصغار واألطةال
وشكل  اذلدف بُت البصري التشابه عةد القيام بذلك يبقى بعض ولكن شليزة، عبلمات ربمل ال َتها شلاغعبلمات شليزة ب

ويرجع ذلك اىل  الصوتية، التةاقضات إدراك االهتمام االكرب يف Handshapes  وتتطلب اشكال اليد  الطةل،يد 
 االشارة لةهم تطلبا األكار هو اجلزء handshape ان تصور شكل اليد  جيد األطةال  الدقيقة ذلا اللةظية التةاصيل

 دبكون يتعلق فيما األخطاء من أقل عدد عمل إىل ندييلو  سةوات 4-2 بُت أعمارهم تًتاوح الذين األطةال لذلك، ونتيجة
  رئيسيا دورا االشارات تلعب من توجد مئات handshapes(Morgan et al, 2007) عن شكل اليد االشارة لركة

ذلك اشكال اليد اليت  على األصابع عبلوة وهجاء الضمائر إشارة يف مصةف كشتصلتحديد ادلتتصص و ادلًتجم  
 ( (Ann, 1996 عبلمات اليت ال ربمل تلك من لغويا تواترا أقل ملحوظة شليزة عبلمات ربمل

  الحركة -2
 سبيل على  األولية مسار احلركة يف زبتلف االشارات  احلركة االشارة هودلهارات أداء لغة  الااين الصويت ادلعيار

 لركة ولكن للحركة، ذلا أي مسار يكون ال قد وهةاك اشارات  مةحةية أو مستقيمة لركة على ربتوي قد فإهنا ادلاال،
 ليث الةردية احلركات من تعقيدا صوتيا أكاراالدياءات واحلركات   لويه أو اإلصبع ربريك ذلك، مال من بدال لليد داخلية

لغة   BSL يف (اسم) اشارة كلمة احلريق ذلك على ماال  ادلسار لركة مع والد وقت يف الداخلية احلركة إنتاج يتم
 ذهابا تتحرك األصابع نةسه، الوقت يف اليدين بيةما، كلتا من ونزوال صعودا احلركة من يتكون الذي ،ليزية االشارة االصل

 ليث ادلةطوقة الكلمات يف األصوات من رلموعات تشبه لركات من ادلعقدة اجملموعة هذه اجملرد بادلعٌت(  تذبذب) وإيابا
 اشارات يف ذلك إىل باإلضافة ولكن  splash‘ ' ادلاال سبيل لىع متتابعة رلموعات يف فونيمي ولدة عن التعبَت يتم

 ؛Brentari,    1998) الكلي أو اجلزئي التداخل يظهر حبيث معا يتم تعبأة مكونات احلركة االثةُت احلريق مال
Crasborn,    2001 ) 

 يف الصويت اباالكتس على يؤثر markednessوعدم الوضوح الصويت  اخلصوص، وجه على اللةظي التعقيدف
 اذلدف أشكال واتقان الصوتية األشكال تبسيط الصغار األطةال مع ادلةطوقة، االشارية كما حيدث يف اللغات اللغات

   تدرجيي ادلعقد يتم بشكل
 اليت ذبربة عن تقريرا  االشارية يف اللغة الصويت التطوير على الصوتيات تأثَت Rozelle (2003)وحبات دراسة 

ادلعايَت  يف التعقيد اللةظي كيف تؤثر مةهجية بطريقة للدراسة عدم تكرار الكلمة وذلك ستتدام مةهجيةبا تطبيقها مت
تم ف ،االشارات  عن والتعبَت ادراك على - movement  واحلركة  handshape   شكل اليد -للغات االشارية الصوتية
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من  39 و ،(BSL) الربيطانية اإلشارة لغة اكتسابيف  سةة 22-4 بُت أعمارهم الصم تًتاوح من األطةال  22 اختبار 
 الصم، لؤلطةال بالةسبة  22-9 بُت أعمارهم تًتاوح ، االطةال القادرين على السمع الذين ال يستتدمون االشارات

  صوتيا اقل يف االشارات ادلعقدة وكانت ،BSLالسن، تطورت قدراهتم يف استتدام  يف التقدم مع التكرار دقة ربسةت
 كانت التكرار ادلةتةضة، دقة من الرغم على  سةا األصغر لؤلطةال الدقيقة احلركية ادلهارات التكرار مع دقة طتارتب

الشائعة  البصرية احلركية العوامل أن إىل يشَت شلا اللةظي، للتعقيد شلاثل االطةال القارين على السمع تأثَت واجهت رلموعة
 البصرية االشارية   وية بالطريقةاللغ ادلعلومات معاجلة ذلا دور موثر عةد

 اجلانبو  الطةل اليت يةتجها  احلركات على أنواع يؤثر الدقيقة احلركة تطوران   Meyer (2005) ويرى ماير
الةقر  ادلاال سبيل على الداخلية احلركات عن الصحيح التعبَت هو األخَت الصدد هذا يف االشارة لركة من تطلبا األكار

 ادلعقدة اجملموعات األطةال يقومون بتبسيط فإن ذلك، على وعبلوة  ادلتكررة اإلصبع واضلةاءات اتقرص لويه، باإلصبع،
احلريق فمابل عةد القيام بعمل اشارة  احلركات، من والدة حيذفون قد فإهنم ادلاال، سبيل على  احلركات أليانا من

fire وهبوطا صعودا ادلسار لركات دون من ولكن ز االصابعهب ويقومونفاهنم إما يقمون بعمله بدون احلركة الداخلية لليد 
  (Morgan et al., 2007) ادلةطوقة اللغة يف لرفُت ساكةُت اجتماع من للحد العملية هذه وشبهت

 موقع اليد في تأدية لغة االشارة: -2

 يف تكوين االشارة جزء سطأب اآلن لىت ادلوقع ديال  االشارة عةده إنتاج يتم الذي بادلوقع يتعلق الاالث الصويت ادلعيار
ان االطةال  الدراسات من العديد واوضحت تقارير ،تقليد احلركة و ضبطها  بسهولة الصم ليث يكتسبه األطةال

 ;(Mann, et al ., 2010) العمر من سةوات 4 بعد جدا قليلة أخطاء مع مبكر وقت يف ادلكون يستطيعون إتقان هذا

Morgan et al ., 2007)  
اليت كانت معروفة يف التحليبلت االولية  الصوتية ادلكونات من مها Locationوادلكان  Handshapeشكل اليد ف

(  BrentarI,    1998) التحليبلت احلدياة يف موجودة تزال وال ،(Stokoe, 1960) االشارة تركيب ربليل السابقة يف
 األوىل اللغة ASL كانت لُت يف  االشارة إنتاج يف الرئيسية العةاصر هي وادلكان أن شكل اليد على كاَتة أدلة هةاك

 ذات هي اكدت ان هذه العةاصر األخرى اإلشارة ان لغات إىل البللقة الدراسات أكدت األصوات، علم درست اليت
  اإلشارة لغات جبميع صلة

 للغة اإلشارة: الصوتية العناصرثالثاً: 
 على اللغة هذه من اشارة تشتمل كل "شارة ن لغة االأ Stokoe (2005) ؛ Stokoe(1965)  ستوكي كتب

يف  للةظر وسائل هي ألهنا اجلوانب األشياء هذه على نطلق دعونا  يف اللغة األخرى االشارات مجيع عن سبيزها أشياء ثبلثة
 يلؤليد ادلميز التكوين( 1) فيه، تصدر الذي ادلكان( 2)هي  لئلشارة الابلثة اجلوانب  مرة كل يف حيدث أن ديكن شيء

 ادلوقع اآلن اجلوانب هذه تسمى،  و ديال الدوران اليدين أو جهة من والعمل( 4) و ،و الذي ديال الشكل اليدين أو

location، شكل اليد handshape،  واحلركةmovement  أليانا تسمى اليت األخرى، اجلوانببعض ظهرت  هابعد 
 به تقوم الذي والدور وترتيبات اليد، تتقابل فيه األصابع وكف اليد، الذي وهو االذباه التوجه، ومن بيةها: ادلعايَت الاانوية

  االشارة تصالب اليت تاحلركا والةم كحركات الوجه اليدوية غَت وادلكونات االشارة، يف يد كل
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 للغة االشارة: الدليل الصوتي

معٌت  يغَت أن ديكن أخرىب واستبداذلا معيةة، مع لركة معُت مكان يف بشكل يد معُت اشارة يتم تشكيلها كل
 هو كما احلركة يف واخرى فقط ادلوقع، يف واخرى فقط ،handshape يف شكل اليد فقط زبتلف أزواج هةاك ، االشارة

   اخلد على احلركة نةس بأداء والدة بيد مت تاديته وكبلمها ، ،appleوالتةاح  candyاشارة احللوى( 2) شكل  يف مبُت
 ذلك، ومع  مغلقة ادلتبقية واألصابع مقابل له واإلهبام يكون اصبع السبابة شلدود ، مةهما كبل أن يف وشكل اليد متشاهبة

 يف فقط زبتلف ،onionوالبصل  appleمةحٍت واشارات التةاح هو التةاح يف بيةما مستقيم، السبابة CANDY يف
  نةسها هي األخرى ادلعايَت مجيع ادلوقع؛

 
 ( 2شكل ) 

، كبلمها مت تأديته بيد appleوالتةاح  candyاشارة احللوى)  ASL اهبة يف لغة االشارة االمريكيةأزواج متش: اليد شكل
 السبابة مستقيم، بيةما يف التةاح هو مةحٍت واشارات CANDYولكن  والدة بأداء نةس احلركة على اخلد 

 (هازبتلف فقط يف ادلوقع؛ مجيع ادلعايَت األخرى هي نةسonionوالبصل   appleالتةاح
 لشكل اليد والموقع النفسية اللغوية األدلة -2

دراستان االوىل هي  وذكرت  الدراسات من العديد من بأدلة الدليل اللغوي الةةسي لشكل اليد وادلكان مدعمة
 ادلتحدثة غَت ادلًتابطة ليس من الكلمات قائمة من االفراد القادرين على السمع تذكر طلب الذاكرة ليث انه عةدما ذبربة

  مل يقوموا فقط حبذف الكلمات ولكن ايضا استبدلوا الكلمات ادلةسية بكلمات اخرى بديلة ببعضها البعض، عبلقة ذلا
الةاس القادرون علي السمع يقومون بًتميز  أن تبُت األخطاء هذه ودراسة بأخطاء التسلل، األخطاء هذه وتسمى

ادلتحدثون  اظهرها اليت التسلل أخطاء من منوذج يظهر  غوياوليس ل القصَت، ادلدى على الصوتية الذاكرة يف الكلمات
 األخطاء تكون قد ادلاال، سبيل على لغويا، الًتميز كلمات ترميز جيري كان لو، اإلصلليزية اللغة القادرون على السمع يف
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بدال  Pepsi وبيبسي، teaبدال من الشاي  coffeeالقهوة  ،voteبدال من يصوت   elect يةتتب كلمة  مال تداخبل
 Klima )ا( تظهر اخطاء التداخل استبدال الكلمات عةد االسًتجاع بكتابة كلمات اخرى قريبة ذلا يف احلروف) من كول

and Bellugi 1979)     
الذي يقوم هبا القائم باإلشارة عةد االسًتجاع  ASLيف لغة االشارة االمريكية ( 1) شكل  يف التداخل أخطاء عةد مقارنة

  appleوالتةاح  candyاحللوى  سابقا، ذكر  كما  ASLبإشارات لغة االشارة االمريكية  صلليزية ادلكتوبة قائمةباللغة اال
 location يف ادلوقع  فقط زبتلف apple  والتةاح onionوالبصل  ،handshape يف شكل اليد  فقط زبتلف أزواج

 يف phonologically لغويا(  1شكل ) االشارات  زيقومن بًتمي االشاريُت أن فقط ليس التسلل هذه أخطاء  تشَت
 والتوجيه وادلوقع، ،handshape ذلك شكل اليد يف دبا تتغَت كانت اليت ادلعايَت أن أيضا ولكن قصَتة ادلدى، الذاكرة

 وتةاح  onion)اخطاء التداخل عةد االسًتجاع بُت كلمة بصل phonologically صلة لغويا ذات واحلركة،

appleاخلطأ هو ادلكان و اخللط بُت للوى  ومعيارcandy  وتةاحapple  )ومعيار اخلطأ هو شكل اليد 
  انزالقات اليدمسيت عارات او  االشارة،يف  خطأ 242مت ذبميع  الدراسة، هذه يف ادلةطوقة  اللغة عارة وانزالق اللسان يفف

من  242 أصل من  كاملة اشارة على تةطوي ةهجيادل اخلطأ من الوليد الةوع فإن كاملة، ادياءة ASL اشارة كانت إذا
  sickتسبب االنزالق ادلتضمن شكل اليد يف تغيَت ادلعٌت ادلقصود من كلمة مريض، الةوع هذا من 2 فقط هذه األخطاء،

 وثبلثة عشر ،handshape معيار شكل اليد استبدال على تةطوي وستون مخسةفرقم ، boredاىل كلمة يشعر بادللل 
 استبدال شكل اليد على ماال  احلركة معيار استبدال على تةطوي عشر وألد ادلوقع، معيار استبدال على تةطوي

handshape والتوجيه احلركة مال أخرىمعايَت  اليد، /انزالق من عارة كل يف  ادلوقع استبدال ويظهر ،(  4شكل )  يف 
 مت تصحيحها 
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 eatاىل كلمة يأكل     recentlyعٌت ادلقصود من كلمة مآخراموقع/ مكان اليد يف تغيَت ادل يفتسبب االنزالق 
يقوم هبا من يستتدمون  اليت االشارة الضعيةة  للمعايَت الصوتية الةةسي للواقع دليل عصبية لغويات دراسات توفر كما

ادلباشر  لحائيال من يستتدمون لغة االشارة الذين خيضعون للتحةيز أو الكبلم على لغة االشارة الذين يةقدون القدرة
 الدراسات وبادلال  واحلركة وادلوقع handshape اليد ألشكال الصوتية ادلعايَت قبل من ادلرسومة لؤلقسام وفقا تةحل

 أن شكل اليد اظهرت األوىل التجارب خبلل من للمعايَت الصوتية ادلباشر حبات يف التةعيل األخرى الةةسية اللغوية
handshape االستجاباتردود االفعال او  إعاقة أو هيليف تسدور  ادلوقع ذلا  Corina,     2000; Corina & 

Hildebrandt,     2002) ) 
االشارة صوتيات لغة  ان .Morgan & Mayberry, R. (2010)؛   Brentari (1998) كما اوضحت دراسة

ودور  معيةة، مع لركة معُت مكان يف تتمال يف شكل يد معُت العةاصر واليتتتمال يف تشكيل وتكامل جملموعة من 
مخسة  ومت ربديد ، معٌت االشارة يغَت أن ديكن بأخرى استبداذلاتعبَتات الوجه فأي تغَت او عدم اتقان يف أي مةها او 

 :سبال مخس مؤشرات لتشكيل االشارة هي عةاصر أساسية دلهارات اداء لغة االشارة اليت 
  اشارةدامها إلنشاء وهذا هو شكل يدك اليت يتم استت -شكل اليد   2
  االشارة صةعوهذا هو اإلجراء الذي ي -احلركة    1
 رالة يدك لوهذا هو التوجه  -الدوران    4
 على جسمك  االشارةاليد  لتوضح  وهذا هو موقع  -ادلوقع    3
 ادلعٌت  توضيحتعابَت الوجه أو لركات اجلسم اليت تستتدم ل ديالوهذا هو  -الوجه تعبَتات    2

 Handshape: اليد شكل
وتغيَت اشارة شكل اليد  ، تتشكل مجيع االشارات من خبلل شكل اليد فلكل اشارة شكل يدل عليها

handshape  و داللتها ، ولذلك فمن ادلهم أن نعرف كيةية تشكيل  شكل اليد بدقة هذه   لئلشارةيغَت ادلعٌت
 لبعض صوتيات لغة االشارة: بعض األمالة 

 

 

 

 اء اإلشارةحركة اليد ألد -2

كون يف شكل دائرة، صعودا تركة ديكن أن احلهي اإلجراءات اليت يتم استتدامها إلنشاء إشارة ذات معٌت           
وهبوطا، إىل األمام أو اخللف، وما إذا قمت بتغيَت لركة اليد، ديكةك تغيَت معٌت االشارة  فعةد التعبَت عن كلمة 

 & ,Freeman) غَت معٌت تلك اإلشارةيركة احل يف ةل مرة والدة  فتغيَت بسيط "اجللوس"، قمت بةقل لركة لليد إىل أس

Roth 1995)  
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 للغة اإلشارة العربية: الصوتية رابعاً: العناصر
 االشارية )كذلك تعترب االجبدية   ادلةطوقة،روف العربية هي االصوات الرئيسية اليت تتشكل مةها االلةاظ احل

وات اليت تتكون مةها يف الغالب االلةاظ االشارية ) الرموز االشارية( وتظهر معانيها دبساندة التهجي االصبعي( دباابة االص
وكأهنا ألةاظ تسمع تصدر من ، او استتدامها للحيز الةضائي ،اليد االخرى أو ربريكها ووضعها على جزء من اجلسم 

  ( 1020،لي سربين و البةع ) الصوت إلنتاجاجلهاز الةطقي دبساندة اجلهاز التةةسي 
شكبل تتكون مةها أي لغة من لغات االشارة يف  32أن هةاك ما يقرب من  Stokoe (1976)يرى استوكي 

رارا وتكرارا ولكن ممالها مال الكلمات ومبةية من عدد غَت زلدد من االجزاء ادلستتدمة فوق بعضها  فاإلشارات، العامل
فا و فهي رموز لكل ادلةردات االشارية وتبقى لر  ،الرموز الصوتية تلكة من يف تراكيب سلتلةة  ذلذا ال زبلو االلةاظ االشاري

وهذه  ادلةطوقة،يف سكوهنا و ثباهتا وتصبح كلمة يف لركتها واجتماعها واختبلف مكاهنا وهو دباابة التةغيم يف اللغة العربية 
  امالة توضح ارتباط التهجي االصبعي بالرموز االشارية )االلةاظ االشارية(

 
 يتسبب يف تغَت ادلعٌت االشارة  ان والشكلر والدو واحلركة اختبلف ادلكان 
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فتمال صوتيات لغة االشارة العربية تعتمد بشكل كبَت على احلركة لليد و موقع اليد وتعبَتات الوجه والشدة يف   

سافر( ،ذهب ، سار،) مشى تةةيذ االشارة واستتدام يد او يدين فمابل الرمز االشاري الذي له صةات صوتية مشًتكه 
كما ان بعض االشارات ذلا صةات صوتية مشًتكه يف الشكل و ادلوقع و  ،حبر( ،ظبلم( ) جبال ،هنار( )ليل ،صباح )

كما تتمال صوتيات لغة االشارة العربية وتظهر لُت يكون نةس الرمز االشاري يف ادلوقع مع   السرعة مال اشارة جبل و حبر
   ل اشارة ) سهل و مهم (اختبلف يف الدوران  ما

   

 
 



 عيسى نبوي أحمدد.                                     تقييم مهارات أداء لغة اإلشارة 

 224     م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 السابقة الدراسات

 (2101 )دراسة العنزي
 وضعاف الصم وبرامج معاهد يف التواصل لطرق ادلعلمُت استتدام واقع على التعرف اىل الدراسة هذه هدفت

 ، التحليلي الوصةي ادلةهج الدراسة هذه يف البالث واستتدم ، الرياض دبديةة ادلتغَتات ببعض وعبلقتها االبتدائية السمع
 من الدراسة عيةة تكونت كما ، للدراسة وأسئلة اهداف من صياغته سبت ما ضوء يف استبانة  الدراسة اداة تصميم مت ليث

 الرياض دبةطقة والتعليم للًتبية العامة لئلدارة التابعة االبتدائية والربامج ادلعاهد يف السمع وضعاف الصم الطبلب معلمي مجيع

 :التالية الةتائج اىل الدراسة وتوصلت معلًما ( 188 ) للدراسة مةهم استجاب معلًما ( 215 ) عددهم والبالغ (بةُت
 مع اإلشارات: هي والربامج ادلعاهد يف الصم الطبلب معلمي قبل من استتداًما الكلي التواصل اساليب اكار  

 ،الوقت نةس يف احلرف نطق مع األصابع أجبدية ،الوقت نةس  يف الشةاه قراءة مع اإلشارات ،الوقت نةس يف الكلمة نطق
 مع اإلشارة ،الوقت نةس يف للحرف الشةاه قراءة مع األصابع أجبدية  ،الوقت نةس يف الشةاه وقراءة والكبلم اإلشارة

 .الوقت نةس يف مطبوعة الكلمة عرض
 (2112العمري )دراسة 

دلًتمجي لغة االشارة من واستتدم البالث ادلةهج الوصةي هدفت الدراسة إىل التعرف على الكةايات البلزمة   
واوضحت  ،أصم و مًتجم  242على ثبلث زلاور وعيةة الدراسة من  ةعبارة موزع 32واستتدم استبانة من ،  التحليلي

كما توجد  الةتائج ان اكار الكةايات ضرورة دلًتمجي لغة االشارة هي الكةايات الشتصية مث الكةايات ادلهةية مث ادلعرفية
لصم من اباء صم بافروق ذات داللة بُت الصم وادلًتمجُت يف الكةايات ادلعرفية لصاحل الصم،  كما يوجد فرق ذات داللة 

 والصم ليس من اباء صم يف الكةايات ادلهةية لصاحل الصم من ابةاء صم  
   Ball, 2007 ليدراسة ب

إىل دراسة وتوثيق التاريخ الزمٍت  وبلغة االشارة االمريكية هدفت الدراسة إىل التعرف على تاريخ تعليم الًتمجة 
ومن خبلل ادلقاببلت مع  ،للًتمجة الًتبوية اعتمادا على العديد من ادلةظمات اليت يرجع تارخيها إىل القرن التاسع عشر 

العوامل االجتماعية  ،للةردو ادلعلومات و اليت أوضحت ضرورة الةظرة الشاملة  ، ادلمارسُت للغة االشارة  مت مجع البيانات
ا اوضحت الدراسة ضرورة اجراء التصميم ادلةهجي لتدريب مك  ،والسياسية والتشريعية ذلا عظيم االثر على تعليم ادلًتمجُت 

 مًتمجي لغة االشارة للصم 
  Cerney, 2004دراسة سيرني 

ث كشةت عن اختبلف لي ،هدفت الدراسة إىل التعرف على الةرق بُت ترمجة مًتجم سامع وأخر أصم 
ليث يقومان معا بًتمجة رسالة من اللغة  ،اشكال الًتمجة التبادلية اليت تتطلب وجود اثةُت الدمها سامع و االخر أصم 

ليث مت تصوير عملية الًتمجة دلدة عشر دقائق من قبل فريق من مًتمجي  ،لغة االشارة االمريكية، والعكس االصلليزية إىل
% بُت 22اشارت إىل أن الدقة يف ترمجة الرسالة بلغت نسبة ال تقل عن  اليتتلك البيانات بدقة و  لغة االشارة مث ربليل

 Deaf%من وقت الًتمجة لكي يةتج الةص ادلًتجم 10ادلًتجم السامع واالصم، وان  ادلًتجم االصم استغرق فقط 

Target Text ( DTT)  للغة االشارة الذي يعمل على  كما وجد اختبلف و تداخبلت يف ترمجة ادلًتجم السامع



 عيسى نبوي أحمدد.                                     تقييم مهارات أداء لغة اإلشارة 

 222     م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

و اليت تكونت ترمجته من مجل اصغر و اشارات أقل من ادلوجودة يف   Hearing Target Text ( HTT)أنشاء الةص 
% من 42بيةما كانت نسبة  ،ادلًتجم السامع  ه%  من ما استتدم 39ادلًتجم االصم استتدم اشارات سباثل  و، الةص

% من تلك 32و لوايل  ،الذي استهدفه ادلًتجم السامع ضافات وزيادة عن الةص سلرجات ادلًتجم االصم كانت ا
  االضافات الزائدة من اجل القواعد الةحوية

  Watson &Swanwich,     2008 سوانويتش و واتسون دراسة
 سةوات    2  – 4 العمرية ادلرللة يف الصم التبلميذ لدى والكتابة القراءة مهارات مقارنة اىل دراسةال هدفت

 لغة مةها أسر ست تستتدم ، أسرة عشر اثٌت من طةبل ) 21 ( الدراسة عيةة ومشلت وادلعلمُت اآلباء نظر وجهة من وذلك

 يف ادلةطوقة اللغة األخرى الست األسر تستتدم بيةما ، القراءة جلسات أثةاء التواصل ىف رئيسة وسيلة الربيطانية اإلشارة
 وقد ، ادلعلم إشراف ربت القراءة الصم أطةاذلم اآلباء فيها يشارك جلسات تسجيل ىعل الدراسة واعتمدت ، التواصل

 من شهر وبعد ، طةلها مع قراءته يف األسر مجيع فيه تشًتك كتابا البالث اختار لُت يف ، لقراءته كتابا أسرة كل اختارت

 ، أطةاذلم لدى القراءة مهارات طورت بشأن استجاباهتم وتلقي وادلعلمُت اآلباء على التسجيبلت عرض مت اجللسات

 . الصم األطةال لدى القراءة مهارات منو على ادلؤثرة العوامل بشأن واآلباء ادلعلمُت نظر وجهات تقارب إىل الةتائج وأشارت
 :  Zaidman ، 2007  زيدمان دراسة 

 مسعي فقدان لديهم ةالألط اللغة قبل ما مرللة يف التواصل على األطةال قدرات مقارنةإىل  دراسةهدفت ال

 سامع طةل(  92)و مسعي فقدان لديهم طةل  ( 28 )ت عيةة الدراسة وكان العمر من الاانية السةة خبلل سامعُت وأطةال

 على الطةل قدرة مدى بتسجيل اآلباء وقام مبكر وقت يف اللغة واكتساب الوالدين مع واتصال استبيان على التقييم وأشتمل
 ،اللغوية السلوكيات من متشاهبه صور استتدمت اجملموعتُت من العظمى الغالبية أن إىل الةتائج وأشارت ،ادلةزل يف التواصل

 واالختصارات الكلمات استتدام يف مةتةضة نسبيا كانت السمعي الةقدان ذوي لؤلطةال التواصل خصائص إن غَت

 أن اال السامعُت األطةال عن بسيط بشكل فزبتل السمعي الةقدان ذوي لؤلطةال واإلدياءات الكلمات استتدام أن كما

   اإلدياءات ابتكار يف رائعة قدرة لديهم السمعي الةقدان ذوي األطةال
 Wise  (2006) وايس أجرتها دراسة

 وطةلهم الوالدين بُت التةاعل ووصف اللغة تعلم على تؤثر اليت التواصل طريقة على التعرفهدفت الدراسة إىل 

 اسر عشر من مكونة عيةة على ادلدرسة قبل ما مرللة يف األصم للطةل القراءة اكتساب وكيةية،  ةالقراء تعلم يف األصم

 يف األداء وتسجيل ومقابلتهم لآلباء استبيان خبلل من البيانات مجع مت حبيث مبكر تدخل برنامج اختارت قد مةها ثبلث
،  مبكر وقت يف التشتيص أن إىل الةتائج أشارت وقد ؤلطةالل قصص قراءة ادلتضمةة القراءة يف اآلباء تةاعل ومراقبة القراءة

 اوكلي شةهي او يدوي كان سواء مبكر بشكل تواصل منط بتقدًن اآلباء والتزام مبكر وقت يف السمعية ادلعيةات ولبس

 .أفضل بشكل قارئ الطةل وأصبح أفضل بشكل مةردات لصيلة تكوين ليث من أطةاذلم وتقدم ارتقاء يف ساعدت
     Golos,    2006  غاولس ةدراس

 أشارهدفت الدراسة إىل التعرف على أسباب تدين مستوى التبلميذ أشارت نتائج الدراسة إىل  الصم االكادديي 

 ادلدرسة من ادلتترج األصم مستوى تدين وكذلك األكادديي االصلاز يف السمع وضعاف الصم مستوى تدين اسباب إن إىل
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 اإلشارة لغة مهارات يف نقص لديهم السامعُت إبائهم أن هو الءؤ ه من (% 90 ) لدى،  لرابعا الصف مستوى دون الاانوية

 مدى وربديد ، مبكر وقت يف اللغة تةمية إىل حيتاجون األطةال هؤالء وان األطةال إىل الداخلة اللغة يف نقص وبالتايل

 لابلث تسجيل عمل ومت األصم لدى القراءة بسلوك ذلك اثر ارتباط مدى وربديد االصم انتباه على ذلك اثر ارتباط

 على والقدرة اللغوية ادلةردات مهارات يف ربسن وجود إىل الةتائج كما أشارت  ، وبعد قبل السلوك ربليل ومت جلسات

 هذه أمهية على يدل شلا اإلشارة لغة تعلم يف رغبة لديهم ادلدرسة قبل ما مرللة يف الصم أن على دلت كما واإلدراك الةهم

 .احلرجة ادلرللة

 : 2112  وكراز ، المشهراوي دراسة
 الطبلب من عيةة على االول بالصف الرياضيات مادة تدريس يف الكلي التواصل استتدام يعتمد برنامج بتجريب

 قًتحادل الربنامج فعالية الربنامج هذا تطبيق نتائج أظهرت وقد ، الصم من طالبا ( 15 ) العيةة افراد عدد بلغ ليث بغزة الصم
 لصاحل األصم وادلعلم السامع ادلعلم نتائج بُت إلصائية دالله ذات فروق كذلك وظهرت ، الصم التبلميذ على تطبيقه عةد

 كان األصم ادلعلم أن لُت يف ، السامع ادلعلم تلقاه الذي والتدريب والتعليم التأهيل مستوى إىل ذلك ويعود السامع ادلعلم

  ادياإلعد هو دلؤهله األعلى احلد
 : Rozelle (2003)دراسة 

 مت اليت تجربةالخبلل االشارية من  يف اللغة الصويت التطوير على الصوتيات هدفت إىل التعرف على تأثَت
ادلعايَت  يف اللةظي التعقيد  ؤثريكيف دلعرفة    مةهجية بطريقة للدراسة عدم تكرار الكلمة وذلك باستتدام مةهجية تطبيقها
 ، ، ،االشارات  عن والتعبَت ادراك على - movement واحلركة  handshape   شكل اليد -ريةللغات االشا الصوتية

 39 و ،(BSL) الربيطانية اإلشارة لغة يف اكتساب سةة 22-4 بُت أعمارهم الصم تًتاوح من األطةال 22 فتم اختبار
 الصم، لؤلطةال بالةسبة  22-9 بُت رهمأعما تًتاوح ، من االطةال القادرين على السمع الذين ال يستتدمون االشارات

  صوتيا اقل يف االشارات ادلعقدة وكانت ،BSLالسن، تطورت قدراهتم يف استتدام  يف التقدم مع التكرار دقة ربسةت
 كانت التكرار ادلةتةضة، دقة من الرغم على  سةا األصغر لؤلطةال الدقيقة احلركية ادلهارات التكرار مع دقة ارتبطت

الشائعة  البصرية احلركية العوامل أن إىل يشَت شلا اللةظي، للتعقيد شلاثل االطةال القارين على السمع تأثَت وعةواجهت رلم
 البصرية االشارية   اللغوية بالطريقة ادلعلومات معاجلة ذلا دور موثر عةد

 :Parmer & Cawley 1993 وكولى بارمر دراسة

 ،ادلتوسطة ادلرللة يف العلوم مادة تعلم يف الصم التبلميذ اجههايو  اليت الصعوبات أهم على التعرف اىل هدفت
 االمال التواصل استتدام يعيق شلا اإلشارة لغة وليس التواصل يف مشوها نظاما يستتدمون ادلعلمُت أن اىل الدراسة وتوصلت

 ذباوز أو تبسيط إىل ادلعلمون يلجأ الةهم يف صعوبة األصم الطالب جيد وليةما ، االشارة لغة وخصوصا الطبلب مع
 اهتمامه من فيقلل األصم الطالب لدى ادلةاهيمى الةقد بةجوات عرف ما عةه يةتج الذي األمر الصعوبة، موضع ادلةاهيم

  للتعلم دافعيته مستوى ويةتةض بادلادة
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 : م2114  نحاس دراسة
 األمور وأولياء وادلعلمُت ادلديرين ظرن وجهة من األردن يف الصم للطلبة ادلقدمة الًتبوية الربامج تقوًن إىل هدفت

 ادلعلمُت قدرات رفع إىل الصم الطلبة لاجة اىل الدراسة نتائج وتوصلت ، فرًدا ( 311 ) من الدراسة عيةة تكونت والطلبة،
 .التعليم يف اآليل واحلاسب اإلشارة لغة استتدام رلال يف وادلعلمات

 Andrews & Winograd & De Vill,     1994  ديفي و وينقراد و اندروس جين دراسة
 من الدراسة عيةة سحب مت حبيث االمريكية االشارة لغة ملتصات خبلل من القصصي الةار من خاص نوع

 شديد مسعي فقدان لديهم الطبلب ومجيع سةة 11 -12 بُت ما اعمارهم تًتاوح الذين الصم الطبلب من االبتدائية ادلرللة

 تلك الدى كانت حبيث للمقارنة السامعُت االفراد من رلموعات بابلث تعانةاالس وسبت  ،عادي ذكاء ومستوى

 الصم االطةال من تصةيةا اعلى االخريات واجملموعتُت (الدراسة عيةة)  الصم االطةال صةف مستوى نةس يف اجملموعات

 مث ادلطبوعة الةستة من الطالب يقرأها مث االمريكية االشارة بلغة القصصي الةار ملتص ترمجة وسبت  ، يالقرائ ادلستوى يف
 وتوصلت. قراه الذي من ادلستةاد عن الطالب يسال مث االشارة بلغة القصصي الةار من يتذكره ما رواية ويعيد الكتاب يغلق

 االخبلقية الدروس فهم يف متدنية الصم الطبلب درجات تعترب السامعُت القراء بدرجات مقارنة: التالية الةتائج اىل الدراسة

 لغة ملتص بإجراء التدخل عةد الصم القراء بُت االخبلقية الدروس فهم درجات يف التحسن بعض ظهر ولكن ، دلستةادةا

 االستعانة وكذلك االشارة للغة فيديو بتسجيبلت االستعانة اىل ادلعلمُت بتوصية الدراسة وخرجت ، االمريكية االشارة

 . بوعةادلط للةصوص اشارية بًتمجة مزودة وأدبيات بقصص

 : Birch, & Stuckless, 1997 وستوكلس بايرشدراسة 

 بدراسةليث قام البالاان للمدرسة، هدفت الدراسة اىل التعرف على تأثَت تعلم التواصل اليدوي قبل الدخول 

 يف االطةال تعليم مت ليث صمم من يعانون طةل (38) على مةهما كل ربوي وضابطة ذبريبية رلموعتُت بُت قارنت

 االشارة لغة يف تعليم الضابطة اجملموعة يف األطةال يتلقى مل بيةما للمدرسة الدخول قبل اليدوي التواصل التجريبية وعةاجملم

 ليث من الضابطة باجملموعة مقارنة أعلى مستوى على التجريبية اجملموعة لصول إىل الةتائج وأشارت للمدرسة الدخول قبل

 .ويةاللغ والكتابة الكبلم وقراءة القراءة

 : Altenbach 1992 التينباخ دراسة

 من كل قدرة على للتعرف وذلك الكلي التواصل وطريقة االمريكية االشارة طريقة مقارنة اىل الدراسة هدفت
 اىل العيةة تقسيم ومت، الصم االطةال من طةبل (54) ديال حبيث ،للصم بالةسبة تذكرا وأسهلها الةهم يف الطريقتُت

 واألخرى االصلليزية اللغة تتكلم عائبلت االوىل سةة 15 - 6 بُت ما تًتاوح اعمارهم وكانت راسةالد عيةة: رلموعتُت

 والاانية ،الةهم قطع هي االوىل اجملموعة الدراسة يف رلموعتُت البالث واستتدم ، االصلليزية اللغة تتكلم ال اخرى عائبلت

 الةهم قطع نصف شرح ومت ،عليهم اهعرض من يوم بعد وتذكرها عةها باإلجابة الصم الطبلب يقوم اليت االسئلة رلموعة هي

 :التالية الةتائج اىل الدراسة وتوصلت ،الكلي التواصل بطريقة االخر والةصف االشارة بلغة

 استتدام عةد واالستجابة الةهم يف اعلى نقاطا سجلوا سةوات 2 -9 بُت ما اعمارهم تًتاوح الذين الصم االطةال ان

 االستجابة يف اعلى نقاطا سةة 22 – 20مابُت اعمارهم وحاتًت  الذين الصم الطبلب سجل بيةما االمريكية االشارة طريقة

 . التعلم ونظام والعمر شارةإلا لغة بُت الصائيا دال ارتباط يوجد الو  ،السريعة
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 : JONES 1997جونز دراسة
 جامعة يف الصم لتعليم ادلعلمُت تعليم برنامج يف اخلرجيُت للطلبة التواصل أولويات تقصىهدفت الدراسة إىل 

 .استبيانًا ادلاجستَت برنامج يف كامل بدوام طالبًا ( 76 ) اصل من طالًبا ( 37 ) وأكمل كولومبيا، مقاطعة) "غالوديت"

 من طلب اأُلوىل سةتهم يف الطبلب هؤالء من % 49 و ،السمع يف صعوبة من يعانون شلن أو صم مةهم 40%  وكان

  الدراسي الةصل يف التالية ادلةضلة التواصل خيارات انتقاء ادلشاركُت

 ذلك يرغب دلن صوت مًتجم مع صوت دون اإلشارة استتدام ، ترمجة ودون صوت دون اإلشارة استتدام
 من ي أ انتقاء عن الةظر بغض ، فقط صوت  ، موازية أمريكية إشارة لغة ترمجة متزامن تواصل  ، ترمجة دون متزامن تواصل

 للتيار شامبل بلتةض الطبلب أبدى  ،الربنامج يف ادلرللة أو الطالب مسع وضع أو اخلمسة الةصلية التواصل خيارات اعأوض

 الةتائج عن الدراسة اسةرت كما. ادلتزامن التواصل عن ثابًتا وترف ًُّعا  ،مًتجم ودون صوت دون اإلشارة استتدام وهو االول

 والاانية اأُلوىل السةتُت طبلب وان السامعُت، والطبلب الصم للطبلب ذاهتا هي ساسيأ بشكلٍ  التواصل أولويات ان: التالية

 معظم يرى ومل الدراسية، الةصلية التواصل طرق جلميع صوت دون اإلشارة استتدام تقريًبا مةهم طالبٍ  أي يةضل مل

 ادلتزامن التواصل تقريًبا طالب ي أ يةضل ومل ،التياجات أو خلةيات أو سلتلةة تواصل أولويات اًلستيعاب لاجة الطبلب
 ،ادلةهج أو الدورة زلتوى ضياع خبصوص القلق اإلشارة لغة مهارات تطوير ليال القلق ويةوق ،موازي مًتجم مع ةوخاصً 

 .ادلعلم إعداد برامج مضامُت إيضاح جرى وقد
 : Desselle & ،   Pearlmutter,    1997  وبيرلموتر ديسيل دراسة

 آباء من االطةال مجيع كان ليث ألنةسهم أطةاذلم الًتام على اآلباء تواصل طرق تأثَت ربديد اىل هدفت

 الدراسة عيةة يف اختيارهم مت الذين الطبلب مجيع وكان الصم من مراهقا طالبا ( 53 ) من الدراسة عيةة وتكونت سامعُت،

 ما للصمم تعرضوا .رئيسية ُأخرى إعاقات هملدي ليس .جًدا والشديد الشديد بُت يًتاوح صمم لديهم -باآليت:  يتصةون

 يتمتع .الطبيعية احلدود ضمن لديهم الذكاء زلصلة .عاًما19و 13 بُت أعمارهم تًتاوح .الكلي التواصل استتدموا .اللغة قبل

 تتدمونيس كانوا الذين اآلباء ابةاء لدى الذايت التقييم درجات ان اىل الدراسة نتائج وأسةرت .الطبيعي بالسمع آباؤهم

 يستتدمون كانوا الذين اآلباء ابةاء درجات من أعلى ( اإلشارة ولغة، االصابع هتجي ،الةطق) ابةاءهم مع الكلي التواصل

 ذوي اآلباء ألطةال الذايت التقييم درجات ان اىل كذلك الدراسة نتائج وتوصلت، ابةاءهم مع فقط الشةهي التواصل

 ان اىل يشَت وذلك اإلشارة لغة يف األقل ادلهارة ذوي اآلباء لئكو أ اطةال درجات من أعلى، اإلشارة لغة يف اجليدة ادلهارات

 . الصم ادلراهقُت لدى الذات والًتام اآلباء تواصل طريقة بُت عبلقة هةاك
 :Judith & Jessica & Albert ،   2003 والبرت وجيسيكا جوديث دراسة 

 فقدان من يعانون الذين -والكبار الصغار األطةال أُلسر ةادلتال التواصل خياراتهدف الدراسة التعرف على 

 مع، مبكر وقتٍ  يف للغة السمع وضعاف الصم األطةال باكتساب وادلتعلقة ادلتوفرة األحباث وربليل ،ضعف أو السمع

 الدراسة وهدفت، ةادلوجود األحباث سياق يف التواصل طريقة باختيار ادلتعلقة اأُلسر قرارات يف ادلؤثرة العوامل على التأكيد

، الطليق والتواصل اللغة يف السمع وضعاف الصم االطةال كةاءة تضمن التواصل يف فلسةة او لطريقة االسر اختيار اىل
 فقدان من يعانون الذين والكبار الصغار لؤلطةال أمال وليد تواصل خيار هةاك ليس أّنه اىل الدراسة نتائج وأشارت
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 عن الةظر وبغض، السمع فقدان تأكيد بعد اأُلوىل األشهر يف صةوخا اأُلسرة قرار يف تؤثِّر عديدة عوامل هةاك وان، السمع

 قدرات ادلبكر اللغوي التدخل يتبعه الذي اخلِلقي السمع لةقدان ادلبكر الكشف عن يةتج فأنه اخلاصة والةلسةات الطرق

 خلصت كما، متأخرة مرللة يف لديهم السمع انفقد اكتشاف مت الذين باألطةال اخلاصة تلك تةوق ومتلقية معربة تواصل
 عةد الطةل لسن بالةسبة عليه احلال هو شلا اللغة تطور على األكرب التأثَت اأُلسرة لتدخل يكون قد انه اىل الدراسة

 وسيلة أفضل باستمرار ادلتغَتة الطةل لاجات وتقيم االعتبار بعُت اأُلسرة نشاط وتأخذ السمع ضعف درجة أو االكتشاف

 . السمع فقدان من يعانون الذين األطةال لدى للتواصل األمال التطور لضمان

 : إجراءات الدراسة
يتةاول هذا القسم اإلجراءات ادلةهجية للبحث، ويشمل ذلك مةهج البحث، ورلتمعة، وعيةته، وإجراءات إعداد 

 يف معاجلة الةتائج األدوات وضبطها، وتطبيقها على عيةة البحث، واألساليب االلصائية ادلستتدمة 
 ادلةهج الوصةي التحليلي، وذلك لئلجابة عن أسئلتهالدراسة  انتهجت الدراسة:منهج )أ(

 الاانوياالعدادي و االبتدائي، و  ( من معلمُت الطبلب الصم دبعاهد االمل43مشلت عيةة الدراسة ) الدراسة: عينة)ب(
  ( معلم  22االقل من مخس سةوات )  ( معلم وذوي اخلربة 22سةوات ) 2وذوي اخلربة االكار من 
 )ج( خطوات البحث

 مرت اإلجراءات التةةيذية للبحث باخلطوات التالية ألعداد ادوات البحث وتطبيقها واستتراج الةتائج:
 .إعداد الباحث ( )منمقياس مهارات مستخدمي لغة االشارة للصم  -0

فقرة (، )  10إىل أربعة زلاور هي ) االشارات احلياتية وتشمل  فقرة مقسمة(   20 ) تكون ادلقياس يف صورته األولية  من
فقرة (،   10فقرات (، ) االشارات الديةية تشمل  10فقرة (، ) االشارات التعليمية تشمل  10االشارات البيةية تشمل 

  جبدة اإلعدادي والاانويو ، وزعت على ادلعلمُت دبعاهد األمل للصم االبتدائي
 لمقياس بما يلي:ومرت خطوات إعداد ا

على الكتب وادلراجع اليت  واالطبلعومشلت ذلك ادلرتبطة دبهارات لغة االشارة للصم ، ، مراجعة األدبيات
اهتمت بطرق التواصل مع الصم وقواعد لغة االشارة واهم ادلهارات اليت حيتاجها اخصائي لغة االشارة ومعلم الصم 

ودراسات سابقه وزيارة لبعض معاهد وبرامج تعليمهم و سؤال على ما أمكن احلصول عليه من حبوث  واالطبلع
ادلتتصصُت من ادلعلمُت و اخصائي التأهيل عن أهم ادلهارات للغة االشارة للصم، والدراسات السابقة مت االطبلع على 

بلع على ما أمكن الكتب وادلراجع اليت اهتمت بتةاول موضوع ادلهن والوظائف ادلةاسبة لتشغيل األفراد ذوي االعاقة واالط
 & Brentari 2006 )) Ann,     1996)) (Sutton-Spenceاحلصول عليه من حبوث ودراسات سابقة ومةها: 

Woll,     1999) Brentari ؛ ،Crasborn,1998 ؛Rozelle (2003) (Mann et al .,(2010); 

Morgan et al ., 2007).Barrett-Jones,2001     & Stoneham 2007 ؛Morgan,     2006 
 ربديد هدف ادلقياس: هدف ادلقياس إىل تقييم مهارات لغة االشارة للصم لدي ادلعلمُت دبعاهد االمل  - أ

احليز  –اذباه اليد  –الدوران لليد  –شكل اليد  –استتبلص قائمة دبهارات لغة االشارة )تعبَتات الوجه  - ب
اربع ابعاد او زلاور و هي االشارات احلياتية  لدى الصم و قسمت ادلهارات على االشارات(ادلكاين معرفة داللة 

 و البيةية والتعليمية والديةية  
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اذباه اليد  –الدوران لليد  –شكل اليد  –ربديد جوانب ادلقياس )مهارات لغة االشارة(: مشلت )تعبَتات الوجه  - ت
 لدى الصم   االشارات(احليز ادلكاين معرفة داللة  –

 : مت استتبلص رلموعة من االشارات مرتبطة بكل زلور صياغة مةردات ادلقياس )عباراته( - ث
( يف اخلبليا ربديد تعليمات ادلقياس وطريقة إجابته: مت ربديد تعليمات إجابة ادلقياس، وذلك بوضع عبلمة ) - ج

 اخلاصة حبقل كل مهارة 
 كما يلي:  المقياس: تم حساب صدق المقياسأوال: حساب صدق 

( من أعضاء هيئة  22الصورة األولية للمقياس على رلموعة من احملكمُت  ) صدق احملكمُت: قام البالث بعرض  -
التدريس بكلية الًتبية جامعة جدة، قسم الًتبية اخلاصة وبعض ادلعلمُت وادلشرفُت ، وقد مت استبعاد ادلواقف اليت لصلت 

نسبة و  اشارة( 20ل على )%، فأصبح ادلقياس يف صورهتا الةهائية يشتم20على نسبة اتةاق بُت احملكمُت أقل من 
   ادلقياس عاليةاالتةاق بُت احملكمُت على عبارات 

صدق االتساق الداخلي: مت لساب صدق االتساق الداخلي للمقياس عن طريق اجياد معامل االرتباط بُت أبعادها  -
اط عالية تشَت إىل أتساق ( وهي معامبلت ارتب 0.9 – 0.7والدرجة الكلية ذلا، وقد تراولت معامبلت االرتباط ما بُت ) 

 أبعاد ادلقياس 
 بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية االرتباطمعامالت يوضح  ( 0جدول ) 

 بين أبعاد المقياس و الدرجة الكلية االرتباطمعامالت  االستبانةأبعاد 
 **863. االشارات احلياتية العامة

 **878. االشارات البيةية

لتعليميةاالشارات ا  .926** 

ديةيةاالشارات ال  .435* 

 دلقياسسبتع ا( وهو يشَت إىل  0.86و بلغ معامل الصدق الذايت )  للمقاسمت لساب الصدق الذايت  الصدق الذايت: -
 دبعامبلت صدق مرتةعة 

 كما يلي:  المقياس: تم حساب ثبات المقياسثانيا: حساب ثبات 
بطريقة التجزئة الةصةية عن طريق إجياد معامل االرتباط بُت ادلواقف الابات بطريقة التجزئة الةصةية: مت لساب الابات   -

سبتع بةود ادلقياس ( شلا يشَت إىل  0.911وقد بلغ معامل االرتباط )  person بَتسون  دبعادلة ادلقياسالةردية والزوجية 
  دبستوى مرتةع من الابات
 : رصد النتائج ومعالجتها

 للمتتصصُت:  ادلقياس التقييمي رصد نتائج تطبيق
 مرت عملية رصد نتائج تطبيق ادلقياس دبا يلي:

 وادلتتصصُت، ومت استبعاد غَت ادلستكمل مةها  من ادلعلمُت االستجابات الواردةروجعت  - أ
 رصدت االستجابات يف كل خلية  -ب

  SPSSالعمليات االلصائية بربنامج  االرتباط لسبت معامبلت -ج
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 نتائج الدراسة وتفسيرىا
 السؤال االول: علىاالجابة 

 ؟ هي دلعايَت مهارات استتدام لغة اإلشارة لدى معلمي الصم دبعاهد االمل يف ادلملكة العربية السعوديةما 

 تمت االجابة علية من خالل االطار النظري
 السؤال الثاني: االجابة على

شكل  –اذباه اليد  –احليز ادلكاين  –كة سرعة احلر  –هل توجد عبلقة ارتباطية بُت مهارات لغة االشارة ) معرفة االشارة 
 تعبَتات الوجه (  –اليد 

 ( 2جدول ) 
 والدرجة الكلية والمهارات لكل بعد  معامالت االرتباط بين االداء لإلشارات الحياتية العامة

 م
 بعـــد

االشارات 
 الحياتية

 االرتباط
24ن=  

تعبيرات 
 الوجو

 اتجاه
 راحة اليد

شكل 
 اليد

الحيز 
 المكاني

دوران ال
 للحركة

األداء 
 االشاري

الدرجة 
 الكلية

تعبَتات  2
 الوجه

**994   معامل االرتباط   212**   904**   212**   942**  .808
**

 

000   مستوى الداللة   000   000   000   000  .000 

 اذباة 1
 رالة اليد

**994  معامل االرتباط  2  222**   222**   229**   223**  .927
**

 

لةمستوى الدال   000    000   000   000   000  .000 

4 
 شكل اليد

**212  معامل االرتباط   222**  2  229**   202**   244**  .945
**

 

000  مستوى الداللة   000    000   000   000  .000 

 
 احليز ادلكاين

  904**   222**   229**  2  222**   222**  .716
**

 

  000   000   000    002   002  .000 

ران الدو  
 للحركة

  212**   229**   202**   222**  2  242**  .925
**

 

  000   000   000   002    000  .000 

األداء  
 االشاري

  942**   223**   244**   222**   242**  2 .914
**

 

  000   000   000   002   000   .000 

جة الكليةالدر   
**202  معامل االرتباط   212**    232**  229 **  212 **   223 **  2 
000  مستوى الداللة   000   000   000   000   000   000  

 ( 0ر02* دال عةد )                                                  (                         0ر02** دال عةد )
عةد مستوى عةد  وبالةظر يف اجلدول السابق يتضح أن أبعاد ادلقياس ترتبط يبعضها البعض ارتباطا موجبا ودال  
(  وكذلك درجات األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس اشار اجلدول اىل ارتباط دال الصائيا بُت االداء 0ر02( )0ر02)

 االبعاد على االبعاد والدرجة الكلية جلميع 
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 ( 2)جدول 
 الكلية والدرجةلكل بعد  فيوالمهارات حساب معامالت ارتباط االشارات البينية 

 م
 بعـــد

شارات اال
 البيئية

 االرتباط
24ن=  

تعبيرات 
 الوجو

 اتجاه
 راحة اليد

 شكل اليد
الحيز 
 المكاني

الدوران 
 للحركة

األداء 
 االشاري

الدرجة 
 الكلية

 تعبَتات الوجه 2
**232  2 معامل االرتباط   292**   222**   222**   232**   222**  
000   مستوى الداللة   000   000   000   000   000  

1 
 اةاذب

 رالة اليد
**232  معامل االرتباط  2  242**   223**   229**   222**   290**  
000  مستوى الداللة    000   000   000   000   000  

 شكل اليد 4
**292  معامل االرتباط   242**  2  211**   222**   222**   222**  
000  مستوى الداللة   000    000   000   000   000  

 احليز ادلكاين 
  222**   223**   211**  2  223**   229**   222**  
  000   000   000    000   000   000  

 الدوران للحركة 
  222**   229**   222**   223**  2  233**   204**  
  000   000   000   000    000   000  

 
األداء 

 االشاري
 

  232**   222**   222**   229**   233**  2  222**  
  000   000   000   000   000    000  

 الدر جة الكلية
**222  معامل االرتباط   290**   222**   222**   204**   222**  2 
000  مستوى الداللة   000   000   000   000   000   

         (        0ر02* دال عةد )                                                            (               0ر02** دال عةد )
وبالةظر يف اجلدول السابق يتضح أن أبعاد ادلقياس ترتبط يبعضها البعض ارتباطا موجبا ودال عةد مستوى عةد 

(  وكذلك درجات األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس اشار اجلدول اىل ارتباط دال الصائيا بُت االداء 0ر02( )0ر02)
 االبعاد على االبعاد والدرجة الكلية جلميع 
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 ( 4دول )ج
 الكلية والدرجةلكل بعد  حساب معامالت ارتباط االشارات التعليمية والمهارات

 م
 بعـــد

االشارات 
 البيئية

 االرتباط
24ن=  

تعبيرات 
 الوجو

 اتجاه
 راحة اليد

 شكل اليد
الحيز 
 المكاني

الدوران 
 للحركة

األداء 
 االشاري

الدرجة 
 الكلية

2 
**922   معامل االرتباط تعبَتات الوجه    232**   242**   921**   922**   222**  

000   مستوى الداللة   000   000   000   000   000  

1 
 اذباة

 رالة اليد 
**922  معامل االرتباط  2  221**   222**   220**   220**   292**  
000  مستوى الداللة    000   000   000   000   000  

4 
**232  معامل االرتباط شكل اليد   221**  2  234**   224**   221**   222**  

000  مستوى الداللة   000    000   000   000   000  

 
**242  معامل االرتباط احليز ادلكاين   222**   234**  2  292**   222**   221**  

000  مستوى الداللة   000   000    000   000   000  

 
**921  معامل االرتباط الدوران للحركة   220**   224**   292**  2  222**   210**  

000  مستوى الداللة   000   000   000    000   000  

 
األداء 

 االشاري
**922  معامل االرتباط   220**   221**   222**   222**  2  292**  
000  مستوى الداللة   000   000   000   000    000  

 الكلية الدرجة
**222  معامل االرتباط   292**   222**   221**   210**   292**  2 
000  مستوى الداللة   000   000   000   000   000   

 (                0ر02* دال عةد )                                                            (             0ر02** دال عةد )

جبا ودال عةد مستوى عةد وبالةظر يف اجلدول السابق يتضح أن أبعاد ادلقياس ترتبط يبعضها البعض ارتباطا مو 
(  وكذلك درجات األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس اشار اجلدول اىل ارتباط دال الصائيا بُت االداء 0ر02( )0ر02)

 االبعاد على االبعاد والدرجة الكلية جلميع 
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 (2)جدول 

الكلية والدرجةلكل بعد  والمهاراتحساب معامالت ارتباط االشارات الدينية   

دبعـــ م  
االشارات 

 البيئية 

 االرتباط
24ن=  

تعبيرات 
 الوجو 

 اتجاه
 راحة اليد 

شكل 
 اليد 

الحيز 
 المكاني

الدوران 
 للحركة

األداء 
 االشاري

الدرجة 
 الكلية

تعبَتات  2
 الوجه 

**222  2 معامل االرتباط   232**   200**   244**   232**   229**  

000   مستوى الداللة   000   000   000   000   000  

 اذباة 1
 رالة اليد 

**222  معامل االرتباط  2  221**   222**   292**   222**   223**  

000  مستوى الداللة    000   000   000   000   000  

**233  معامل االرتباط شكل اليد  4   232**  2  222**   222**   299**   299**  

000  مستوى الداللة   000    000   000   000   000  

ز احلي 
 ادلكاين

**200  معامل االرتباط   222**   234**  2  202**   911**   212**  

000  مستوى الداللة   000   000    000   000   000  

الدوران  
 للحركة

**244  معامل االرتباط   292**   224**   202**  2  224**   299**  

000  مستوى الداللة   000   000   000    000   000  

األداء  
 ياالشار 

**232  معامل االرتباط   222**   221**   911**   224**  2  202**  

000  مستوى الداللة   000   000   000   000    000  

**229  معامل االرتباط الدر جة الكلية   223**  229**   212**   299**   202**  2 

000  مستوى الداللة   000   000   000   000   000   000  
  (                0ر02* دال عةد )                                                                     (     0ر02** دال عةد )

وبالةظر يف اجلدول السابق يتضح أن أبعاد ادلقياس ترتبط يبعضها البعض ارتباطا موجبا ودال عةد مستوى عةد  
قياس اشار اجلدول اىل ارتباط دال الصائيا بُت االداء (  وكذلك درجات األبعاد بالدرجة الكلية للم0ر02( )0ر02)

 االبعاد على االبعاد والدرجة الكلية جلميع 
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 (2جدول )
 حساب معامالت ارتباط األبعاد يبعضها والدرجة الكلية لمقياس

 االرتباط البعـــد م
االشارات 
الحياتية 

 العامة

االشارات 
 البينية

االشارات 
 التعليمية

الشارات 
 الدينية

 

الدرجة 
 الكلية

االشارات احلياتية  2
 العامة

**214  2 معامل االرتباط   210**   204   294**  

000   مستوى الداللة   000   291   000  
**214  معامل االرتباط االشارات البيةية 1  2  229**   113   219**  

000  مستوى الداللة    000   101   000  
رتباطمعامل اال االشارات التعليمية 4   210**   229**  2  292   222**  

000  مستوى الداللة   000    430   000  
204  معامل االرتباط االشارات الديةية 3   113   292  2  342*  

291  مستوى الداللة   101   430    020  
 1 *342. **222. **219. **294. معامل االرتباط الدرجة الكلية

  010. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 (  0ر02* دال عةد )                                                            (             0ر02** دال عةد )
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

باطا موجبا ودال عةد مستوى عةد وبالةظر يف اجلدول السابق يتضح أن أبعاد ادلقياس ترتبط يبعضها البعض ارت       
 للمقياس (  وكذلك درجات األبعاد بالدرجة الكلية 0ر02)(  0ر02)

اجلدول اىل  االبعاد واشاراشار اجلدول اىل ارتباط دال الصائيا بُت االداء على االبعاد والدرجة الكلية جلميع 
هةاك ارتباطا مع االبعاد  الشارات الديةية فلم يكنان معامل االرتباط بُت االبعاد فيما بيةها دال الصائيا اال بعد ا

  االخرى
 )االشاراتعلى االبعاد مهارات لغة االشارة ا طبيعة أداء معلمي االشخاص الصم لالسؤال الثالث: مإجابة 

 .التعليمية (، ) االشارات الدينية (  )االشاراتالحياتية(، )االشارات البينية(، 



 عيسى نبوي أحمدد.                                     تقييم مهارات أداء لغة اإلشارة 

 242     م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 ( 2جدول) 
الحيز  –سرعة الحركة  –االشارة ) معرفة االشارة )لمهارات أداء لغة االشارة لألشخاص الصم رافات المعرفية المتوسطات واالنح

 تعبيرات الوجو ( –راحة اليد  –اتجاه شكل اليد  –المكاني 

 الترتيب

 الكفايات المهنية      
أنواع 

 االشارات
 المجموع

األداء 
 االشاري

الدوران 
 للحركة

الحيز 
 المكاني

كل اليدش  
 اتجاه

 راحة اليد
تعبيرات 

 الوجو
 م ع م ع م ع م ع م ع م ع م ع

اإلشارات  4 9 4 1 10 20 29 4 2 2 4 4 02 2 3 1 3 2 9 1 2 20 20 4 2 23 2 29 3
 احلياتية

االشارات  2 9 9 1 1 20 9 4 2 2 2 4 3 2 4 4 02 2 2 1 2 20 2 4 2 23 1 29 2
 البيةية

اإلشارات  9 2 2 1 2 22 9 4 3 22 20 4 9 2 3 4 2 2 2 4 2 22 3 4 1 91 3 22 2
 التعليمية

اإلشارات  1 9 4 1 2 09 4 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 1 20 2 1 22 1 22 4
 الديةية

العيةة  9 9 4 1 1 20 9 4 2 2 3 4 3 2 4 4 2 2 1 2 20 4 4 9 22 1 23 1
 الكلية

جاءت  لدي عيةة الدراسة الشارات ادلصحوبة بتعبَتات الوجهمهارات ا ( إيل ما يلي:2) أشارت  نتائج جدول  
، البيةية، الديةية،  مث  االشارات التعليمية، وكانت بالًتتيب علي الةحو التايل:) بادلهارات الكليةمتوسطة الداللة مقارنة 

مهارات   وجه يف توصيل الرسالةوعدم ادلام ادلعلمُت بأمهية توظيف تعبَتات ال( وردبا يرجع ذلك ايل لداثة زبرجهم احلياتية
االشارات ) ، وكانت بالًتتيب  بادلهارات الكلية،جاءت عالية الداللة مقارنة  رالة اليد اذباهاالشارات ادلصحوبة ب

ادلعلمُت يهتمون اكار بإشارات ادلقررات الدراسية عن وديكن تةسَت ذلك بأن (البيةية، الديةية، احلياتية،   التعليمية
جاءت عالية الداللة  ، ومعرفة اداء لغة االشارة اليدبشكل  اذباهمهارات االشارات ادلصحوبة بو خلاصة بالًتمجة، االشارات ا

ومهارات االشارات ، (الديةية ، البيةية، احلياتية،   االشارات التعليمية، وكانت بالًتتيب )  بادلهارات الكليةمقارنة 
 بادلهارات الكلية جاءت متوسطة الداللة مقارنة جاءت  ،ادلصحوبة باحليز ادلكاين و الدوران

  :االولالفرض اختبار صحة 
البينية  –واختالف نوع االشارة ) الحياتية ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات االداء لمهارات لغة االشارة 

 .لدي المعلمينالدينية (  –التعليمية  –
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 (2الجدول )
اتجاه  –الحيز المكاني  –سرعة الحركة  –لمهارات لغة االشارة ) معرفة االشارة  ن متوسطات االداءلفروق بيل ألحاديالتباين تحليل 

 تعبيرات الوجو (   –راحة اليد  –شكل اليد 

مجاالتال  مجموع المربعات مصدر التباين 
درجات 
 الحرية

مربعات متوسط 
 التباين

 قيمة ف
مستوي 
 الداللة

 تعبَتات الوجه
 

 24 ,202 4 32 ,212 بُت اجملموعات
322,1 

 

091,0 

 

 

 2 ,292 241 243 221 داخل اجملموعات

                         242 229 ,930 الكلي

 
 اذباه

 رالة اليد

 32 ,923 4 212 ,022 بُت اجملموعات

149,4 

013,0 

 

 

 223,21 241 242,2200 داخل اجملموعات

                         242 229,2212 الكلي

 شكل اليد
 

 210,1 222,44 4 413,202 بُت اجملموعات

 

 

049,0 

 

 

 299,22 241 932,2219 داخل اجملموعات

                         242 222,2912 الكلي

الدوران ولركة 
 االشارة

 099,12 4 222,22 بُت اجملموعات
229,1 

 

042,0 

 
 929,2 241 922,2239 داخل اجملموعات

                         242 292,2112 الكلي

 احليز ادلكاين
 322,9 4 324,22 بُت اجملموعات

212,0 

 

322,0 

 
 224,2 241 922,2049 داخل اجملموعات

                         242 220,2029 الكلي

 معرفة االشارة
 222,2 221,10 4 242,91 بُت اجملموعات

 

 

249,0 

 

 

 212,22 241 221,2392 داخل اجملموعات

                         242 922,2242 الكلي

 الكلي
 403,222 4 221,1122 بُت اجملموعات

992,1 

 

022,0 

 
 120,123 241 209,42222 داخل اجملموعات

                         242 922,42222 الكلي

 
الوجه ومهارات معرفة االشارة وتعبَتات الكلية وجد فروق دالة الصائيا يف الدرجة يشَت اجلدول اىل انه ال ي  

الدوران ولركة االشارة  وشكل اليدوانه كان هةاك فروق دالة الصائيا يف مهارات موقع االشارة  اليد لئلشارة واذباه لركة 
اخلربات لكل معلم ودرجة اإلدلام بادلعارف األساسية وديكن تةسَت ذلك الختبلف اخللةية ادلعرفية و  واذباهها،واحليز ادلكاين 

 لقواعد لغة االشارة وشلارستها العلمية 
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ال توجد فروق دالة احصائيا بين مهارات لغة االشارة لدي المعلمين تعزي إلى تباين عدد سنوات  :الثانيالفرض 
 الخبرة.

 (2)جدول 
مهارات  أداء يف ) األقل خربة ، والسةوات األكار خربة( عيةييت السةواتات ( وداللتها للةرق بُت متوسطات الرتب لدرج Z-W-Uقيم )

 لغة االشارة

لكفايات 
المهنية / 

 العينة

المعلمين ذو الخبرة االكثر 
02سنوات ن=  2من   

المعلمين ذو الخبرة 
سنوات ن=  2االقل من 

02 U W Z 
مستوى 

 الداللة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

االشارات 
 الحياتية

 349 20 90 222 00 42 222 4 221-  .000 

االشارات 
 البينية

12 19 303 21 24 222 00 22  222 1 321-  .013 

االشارات 
 التعليمية

11 23 341 20 22 294 34 294 4 324-  .001 

االشارات 
 الدينية

22 02 434 20 29 22 122 20 242 200  122 200 - 421-  .703 

 
يتضح من اجلدول السابق: وجود فروق دالة إلصائيا بُت عيةة الدراسة ادلعلمُت ذوي اخلربة االكار من مخس 

لبعد االشارات يف اداء مهارات لغة االشارة  00000سةوات و ادلعلمُت ذوي اخلربة االقل من مخس سةوات عةد مستوى 
ادلعلمُت ذوي اخلربة االكار من مخس سةوات و ادلعلمُت ذوي اخلربة وجود فروق دالة إلصائيا بُت عيةة الدراسة ، احلياتية

وجود فروق دالة إلصائيا و ، لبعد االشارات البيةيةيف اداء مهارات لغة االشارة 013.االقل من مخس سةوات عةد مستوى 
مخس سةوات عةد مستوى  بُت عيةة الدراسة ادلعلمُت ذوي اخلربة االكار من مخس سةوات و ادلعلمُت ذوي اخلربة االقل من

وجود فروق دالة إلصائيا بُت عيةة الدراسة ادلعلمُت ذوي و   يف اداء مهارات لغة االشارة لبعد االشارات التعليمية 001.
يف اداء مهارات لغة  703.اخلربة االكار من مخس سةوات و ادلعلمُت ذوي اخلربة االقل من مخس سةوات عةد مستوى 

وديكن تةسَت ذلك يف ترجيح عامل اخلربة ليث دير ادلعلم بالعديد من ادلواقف الةعلية واليت الديةية االشارة لبعد االشارات 
وتعطيه كةاءة أكادديية ومهةية وخربات تراكمية متعددة تسهم يف تةمية وتدعيم  بالةةس،تكسبه ادلهارات األدائية والاقة 

 ادلهارات األدائية لديهم 
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 التوصيات:
 وصل إليه من نتائج ديكن التوصية دبا يلي:يف ضوء ما مت الت

  دلهارات مًتمجي لغة االشارة لؤلشتاص الصم من خبلل معايَت مهارات لغة االشارة ادلتتابع  التحليليالتقييم   -2
أنةسهم،  واالشتاص الصم، وأسرهم، االشتاص الصمزبطيط الربامج التاقيةية والةدوات واحملاضرات دلعلمي    -1

جتماعية دلةظومة اإلعبلم ، وأمهيته، ومتطلبات تةعيله عرب الشبكات االعايَت مهارات لغة االشارةدبلتوعيتهم 
   اجلديد

بةتائج البحث احلايل، ومضاميةه  االشتاص الصمتزويد أعضاء هيئة التدريس ادلتتصصُت يف إعداد معلمي   -4
دلعايَت أداء لغة يستند  رة العربية لؤلشتاص الصملربنامج تدرييب للغة االشاالتطبيقية للمشاركة يف محلة مقًتلة 

 االشارة 
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