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لل�الم�$ ذو! اإلعاقة    م�اس
ةاألك��  الفه� الق�ائي  ال	الي ت���ة مهارات    
	� ال  اس�ه�ف       
، ول�	ق�7 ه$ا اله�ف اس��5ام م�+ة إدم2دووذل1 م0 خالل    ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!،

، وق� ت� ت9
�7  فه� الق�ائيمهارات ال  في  اخ�
ار �8ا ت� إع�اد  ،  الفه� الق�ائيت� إع�اد قائ�ة ,�هارات  
) م0 ال�الم�$ وال�ل��$ات  ١٠وال�ي ت@2ن< م0 (  ال
	�   ةق
لً�ا على م:�2ع  اخ�
ار الفه� الق�ائي

ا األول  ,ال+ف  ال.�ع�ة  اإلعاقة  ال��رBC  إلع�اد!ذو!  وت�  ال�:�2عة ،  ,اس��5ام م�+ة    له$ه 
إلى فاعل�ة  ال
	� ، وق� ت2صل ه$ه ال�:�2عة,ع�Fًا على   اخ�
ار الفه� الق�ائيث� ت9
�7 ، إدم2دو

الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف  في ت���ة مهارات    اس��5ام م�+ة إدم2دو
  األول اإلع�اد!.
  اح�ة: إدم2دوـــــ الفه� الق�ائي ـــــ اإلعاقة ال.�ع�ة  ال@ل�ات ال�ف�
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Using edmodo platform for developing the 
preparatory stage hearing-impaired pupils' reading 

comprehension 
Abstract                                                                                                          
The aim of the present research is to develop the most suitable reading 
comprehension skills among the first-grade preparatory stage hearing-
impaired pupils, through the use of the Edmodo platform. To achieve this 
goal, a list of reading comprehension skills was prepared, and a test was 
prepared in reading comprehension skills, and a reading comprehension 
test. The present study followed the one group pre/post- test design. In this 
design, the dependent variables are measured before and after the 
experiment. The reading comprehension test was administered to the 
sample (N=10) prior the application of the strategy as a pretest.  After 
teaching the study sample using the edmodo platform, the reading 
comprehension test was post administered. Findings of the study revealed 
that the reading comprehension skills were developed among the first-
grade preparatory stage hearing-impaired pupils as a result of teaching 
using the edmodo platform 
 
Key words: Edmodo, Reading Comprehension, Hearing Impaired 

               

  

  

  

  

  

  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< <  E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DN<DNLNL 
 

  ٥٨٩  

  أوالً: المقدمة وا!حساس بالمشكلة: 

م0   ٪٥مل�2ًنا ب�.
ة بلغ<  ٣٦٠ی
لغ ع�د ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة على م.�J2 العال� ح2الي      
العال�.   العال��ة،  سTان  ال�
ة  ع�د  )١:  ٢٠١٧(م��ة  بلغ  فق�  م+�   J2�.م على  أما   ،

$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ال�ل�	ق�0 ,��ارس ال+� وضعاف ال.�ع و8$ل1 الف+2ل ال�ل	قة ال�الم�
) لعام  وال�عل��  ال���Yة  ل2زارة  ال�ا,عة  بـ    ١٢٨٨٤)  ٢٠١٧- ٢٠١٦,ال��ارس  تق�ر  ب�.
ة  تل��ً$ا 

ال���Yة وال�عل��    ٪٣٣٬٢١ ال�ا,عة ل2زارة  ال�ل�	ق�0 ,ال��ارس والف+2ل  م0 إج�الي ذو! اإلعاقة 
  . )١٢ب، ٢٠١٧(وزارة ال����ة وال�عل��، تل��ً$ا معاًقا .  ٣٨٧٩٢غ ع�ده� ال
ال

ذا أه��ة ض�ورCة ل$و! اإلعاقة ال.�ع�ة؛ ح�� إن للغة أرYع مهارات: وCع� تعل�� الق�اءة       
االس��اع، وال�	�ث، والق�اءة، وال@�ا,ة، وألن ال�ل��$ ذا اإلعاقة ال.�ع�ة ال F.��9ع س�اع اللغة  

  ب�رجة أو ,أخ�J ل$ا d:F ت�c�8 االه��ام على تعل��ه مهارات الق�اءة.
والفه� الق�ائي ه2 الغاFة ال��2fدة م0 الق�اءة واله�ف ال�هائي م�ها؛ ألنه ی�9لd م0 ال�ل��$       


�عة ال�عل2مات ال2اردة في ال�g م0 جهة، وال5لف�ة  hال�ق�وء ,�ا ی�ف7 و gإضفاء مع�ى على ال�
وخ
�ته ,ال5+ائg األسل�Y2ة لل@اتd م0 جهة أخ�J، و�Yون ه$ا ال�ع�ى ال 0T�F أن    ال�ع�ف�ة له

؛  ٧:  ٢٠٠٩،  ؛ ماه� ع�� ال�ار� Abu alsamen, 2008: 1(ن9ل7 علي ه$ه الع�ل�ة ق�اءة.  
  ) ١٦١:  ٢٠١٣ع�� ع�� الع� �، 

�الم�$ ذو! اإلعاقة  في تعل�� ال  له أه��ة ل�ا ج��ًعا فإن له أه��ة 8
�J الفه� الق�ائي  iذا 8ان  و      
وعلي جاب هللا، وح�� حاف%، ماه� ع��    ؛٤:  ٢٠٠٤(حان ف�اض،    ال.�ع�ة لألس
اب اآلت�ة:

  ) ٤٩: ٢٠٠٨ال�ار�، 

�ع�ـة   - h للفه� ال.ــــــــــــــ�ـاعي ���8:ـة Jاف�قـاد ال�الم�ـ$ ذو! اإلعـاقـة ال.ــــــــــــــ�ع�ـة بـ�رجـة أو ,ـأخ�

 nرة اه��ام�ا ب�عل��ه�.إلعاق�ه�، ل$ا فإن األم� F.�2جd أن 2TFن الفه� في الق�اءة في ب
ــ2ات م0 نقg ق�رته� على   -  ــ�اع األصــــــ معاناة ال�الم�$ ن��:ه إلعاق�ه� وع�م ق�رته� على ســــــ

فه� عـ�ة ج�ـل م��ا,9ـة الف@�ة، وعـ�م فه� دالالت ال@ل�ـات وخـاصـــــــــــــــة ال�:�دة، األم� الـ$! 
  ی�9لd ض�ورة ت���ة ه$ه ال�هارات ل�J هnالء ال�الم�$.  

� م0 ال�راسات ب����ة مهارات الفه� الق�ائي ل�J ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة، الع�ی  ل$ا فق� اه��<      
؛ ع�1ان ال��عي،  ٢٠١٣؛ 0ارق ال� .، وه�یل الع+اد،  ٢٠٠٤(حان ف�اض،  دراسات:    م�ل
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ال� .،   ال�ق،  ٢٠١٤و0ارق  ع�ام  ال�����،  ٢٠١٤؛  ش� فة  ال
ل+ان،  ٢٠١٥؛  معاذ  ؛ 
٢٠١٧(     

أه��ة الفه� الق�ائي ل$و! اإلعاقة ال.�ع�ة، وااله��ام ال�
$ول ل����ة ه$ه ال�هارات م0    وYال�غ�     
هnالء ال�الم�$ Fعان2ن م0 ضعٍف واضٍح في تل1 ال�هارات ,ال��احل ال�راس�ة   إال أنل�J ه$ه الفpة  

  ل$ا فق� أك�ت،  ال��5لفة، ح�� أث
< الع�ی� م0 ال�راسات وج2د ه$ا الsعف ل�J هnالء ال�الم�$ 
ت���ة ,عu مهارات الفه� الق�ائي ل�J ال9الب ال�ي اس�ه�ف<    )٢٠٠٤(حان ف�اض،  ن�ائج دراسة  

لغة   ص2ر  (اس��5ام  اإلس��ات�:�ات   uع, ,اس��5ام  ال�انC2ة،  ,ال��حلة  ال.�ع�ة  اإلعاقة  ذو! 
ات اإلشارة، مل5+ات لغة اإلشارة، اس��5ام ال+2ر في ت�w�f الفه� واالس���اج، إس��ات�:�ة الق�اء

مهارات الفه� الق�ائي اآلت�ة: مهارة ت	�ی�  هnالء ال9الب في    ضعفال��@�رة، ال�fاy ال����لي) ـ  
  الف@�ة العامة لل�2ض2ع، ومهارة ت	�ی� ال�فاص�ل ال:cئ�ة لل�ق�وء، ومهارة إدراك ال��ت�d الcماني.

) دراسة   >�
أث الع+اد،    ك�ا  وه�یل  ال� .،  ,ا)  0٢٠١٣ارق  ال+�  ال�ل��$ات  ل+ف  ضعف 
ال5امB االب��ائي ,ال�Cاض في مهارات الفه� ال	�في ال�
اش�، ورc8ت على ت���ة تل1 ال�هارات 

، وق� أوص< ,�sورة اس��5ام  ( ن|�ة ت�ه��Fة ـ اس�ع�ض ـ راجع)  PVR,اس��5ام إس��ات�:�ة  
  �hائ7 وiس��ات�:�ات ح�ی�ة م��2عة ت��اسd مع خ+ائg ه$ه الفpة. 

ال�الم      ضعف  م0  الفه�  ولل�أك�  مهارات  في  اإلع�ادFة  ,ال��حلة  ال.�ع�ة  اإلعاقة  ذو!   $�
ح�� قام< ب�9
�7 اخ�
ار في الفه� الق�ائي (م0 إع�اد ،  الق�ائي، قام< ال
اح�ة ب�راسة اس�9الع�ة

ال
اح�ة) على م:�2عة م0 تالم�$ ال+ف األول اإلع�اد! ,��رسة األمل لل+� ,ال�ملة ال�ا,عة  
) تالم�$، وق� 8ان< ال�.
ة ال�C2pة لل�الم�$  ٩وال�عل�� ,�	اف|ة القل��Y2ة بلغ ع�ده� (ل��ی�Cة ال���Yة  

الق�ائي   الفه�  اخ�
ار  م.�J2 هnالء    ٪ ٣٣٬٣في  االخ�
ار ع0 ضعف  ن�ائج ه$ا  �8ا f8ف<   ،
ال�الم�$ في مهارات الفه� الق�ائي اآلت�ة: مهارة ت	�ی� م�ادف ال@ل�ة، ومهارة ت	�ی� مsاد ال@ل�ة، 

هارة ت	�ی� الف@�ة العامة لل�2ض2ع، ومهارة إدراك ال��ت�d الcماني، ومهارة اس���اج االت:اهات  وم
  ٪ ٢٢٬٢والق�� الfائعة في ال�2ض2ع، وال�ي ت�اوح< ن.
�ها م0 صف�%:  

وح�� حاف%، وحان  ؛ و ٢٠٠٤(حان ف�اض،  أرجع الع�ی� م0 ال�راسات م�ل دراسة    وق�      
هارات الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة إلى ه$ا الsعف في م  )٢٠١٦ف�اض،  

وج2د م�هج غ�� م�اسd ل5+ائg ه$ه الفpة، إذ أنه� ال ی�عل�2ن م0 خالل م�اهج مع�ة له�،  
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وiن�ا هي مع�ة للعادی�0، ,اإلضافة إلى ع�م م�اس
ة إس��ات�:�ات ال��رBC ال�.��5مة مع هnالء  
؛ وح��  ٢٠١٤وع�ام ال�ق،  ؛  Moeller and others,1993ال�الم�$، �8ا أوص< دراسات: (

,�sورة اس��5ام األسال�d ال�@�2ل2ج�ة   ) ٢٠١٧؛ ومعاذ ال
ل+ان، ٢٠١٦حاف%، وحان ف�اض، 
  d2ج�.F ال$!  األم�  ال.�ع�ة،  اإلعاقة  ذو!  تعل��  في  اس��5ام  ال	�ی�ة  في    ت9
�قات ال�ف@�� 

مهارات الفه� الق�ائي ل�J هnالء ال�الم�$ ,ال��حلة    ال�عل�� اإلل@��وني في ت���ةت@�2ل2ج�ة قائ�ة على  
  ."م�+ة إدم2دو، وم0 ه$ه ال�9
�قات "اإلع�ادFة

م0 "ج�ف أهارو ون�1 ب�ج" ح�� الح|ا اس��5ام  Edmodo وق� جاءت ف@�ة م�+ة إدم2دو     
hز وغ��ها، و�T�@وال@�1 وال ��C22ك وال�
الف�. ال�2اصل االج��اعي م�ل:  ل�2اقع  �Cقة  ال�الم�$ 

,�:�د  ال�الم�$  ب�0  ال�2اصل  ذل1  وانق9اع  ال�راس�ة،  القاعة  وخاصة خارج   0Cاآلخ�, ت2اصله� 
دخ2له� ال��رسة، ل$ا جاءت ف@�ة دمج تق��ة ال�2اصل االج��اعي الف�B ب2ك مع ال
الك ب2رد، 
! ,	�� ی�ی� ال�عل� الع�ل�ة ال��C2Yة م0 داخل الف+ل ال�راسي وخارجه ,C�9قة آم�ة وسهلة، أ

 ) ٣: ٢٠١٣(إلهام الاص�، F.��9ع ال�الم�$ اس��5ام ال
�نامج في أ! وق< وفي أ! مTان. 


ه في ت+���ها ال5ارجي وأل2انها م2قع ف�.
2ك،    Edmodo  إدم2دو  وYال�غ� م0 أن م�+ة      fت
فإنها أك�� خ+2ص�ة وأمً�ا؛ ألنها ت.�ح لل�عل��0 ,إنfاء ال	.ا,ات وiدارتها، وال 0T�F ألح� أن  
F+ل إلى أ! م:�2عة وC.:ل ف�ها ما ل� F	+ل على رمcها، ف��0T م0 خالل ه$ه ال��+ة 

     )١٠٤: ٢٠١٧م
��، (ه�ة  إدارة تعل� ال�الم�$ ع
� ش
Tة اإلن��ن<. 
اس��5ام            أله��ة  إدم2دوون|ً�ا  دراسات   م�+ة  ح2لها   >Cفُأج� ال
اح�2ن  بها  اه��  فق� 
؛ أس�اء  ٢٠١٦؛  ن+رة ال�ق�ن، Shinjy,2016ش�:ي ؛ Qalaja,2015ااالجك(: ، م�هاع�ی�ة

)، وم0 ال�راسات ٢٠١٧ه�ة م
��،    ؛٢٠١٧، وح�ة الBاAع،  أفان الع���  ؛٢٠١٧ع�� الف�اح،  
  ).Ekisi, 2017(إك���  ال�ي أث
�< فاعل��ها في ت�رBC مق�رات دراسة

�8راس�يو       ال�راسات  ه$ه   uع, أوص<    ؛   Qalaja,2015اكاالج(:  ق� 
،  ل�J العادی�0   في ت���ة مهارات اللغة  م�+ة إدم2دو,�sورة اس��5ام    )Shinjy,2016شDي

����ة مهارات الفه� الق�ائي ل�J  ل  اس��5ام ه$ه ال��+ةإلى ال�ف@�� في    األم� ال$! دفع ال
اح�ة
  ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة. 
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  ثانيًا: تحديد مشكلة البحث:

ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة  مTfلة ال
	� ال	الي في ضعف م.�J2 ال�الم�$  ت ت	�د   
  ت���ة تل1 ال�هارات. اس��5ام م�+ة إدم2دو في  اإلع�ادFة في مهارات الفه� الق�ائي، وال	اجة إلى  

  اإلجا,ة ع0 األسpلة اآلت�ة:  ال
	� ولل�+�! له$ه ال�Tfلة ت	اول  
 ؟ �ادFة ,ال��حلة اإلع ل�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ةال��اس
ة لالفه� الق�ائي ما مهارات  - ١

ذو! اإلعاقة    ال�الم�$   مهارات الفه� الق�ائي ل�Jت���ة  في    أسB اس��5ام م�+ة إدم2دوما   - ٢
 ؟ ,ال��حلة اإلع�ادFة ال.�ع�ة

فاعل�ة    - ٣ إدم2دوما  م�+ة  الق�ائي   اس��5ام  الفه�  مهارات  ت���ة  ذو!   في  ال�الم�$   Jل�
 اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة؟ 

  البحث: اثالثًا: حــــد

   F �+اليق�	ال �	
  على ال	�ود اآلت�ة:  ال
اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد! ,��ارس األمل لل+� وضعاف   وال�الم�$ ذو  - 

ال.�ع، والف+2ل ال�ل	قة ,��ارس ال�عل�� العام؛ ألن ال+ف األول اإلع�اد! ب�اFة م�حلة 
أث�ه إلى ال+ف2ف   ، وت���ة مهارات الفه� الق�ائي ل�یه� في ه$ا ال+ف ق� ی��قلدراس�ة
 اآلت�ة.

 مهارات الفه� الق�ائي األك�� أه��ة لل�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!. - 

    رابعًا: تحديد مصطلحات البحث: 

 Hearing Impairedذوو اإلعاقة ال��ع�ة  ) ١(

الI+لي،  هBام  ؛  ١٧١:  �GH٢٠١٠س �GHس،    ؛٢٤٨:  ٢٠٠٣(ك�ال ز �+ن،  اتف7 8ل م0:      
على أن ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ه� 8ل مF 0عاني م0 ال�رجات   )١٦٩:  ٢٠١٠و�AKان ق�یل،  

ال�fی�  ال.�عي  الفق�  إلى  ال.�ع)  (ضعاف   w�.
ال ال.�عي  الفق�  م0  ال.�عي  للفق�  ال��فاوتة 
  (األص�). 

 reading comprehensionالفه! الق�ائي  ) ٢(

,أنه ع�ل�ة عقل�ة Fق2م بها ال��عل�؛ لل�فاعل مع ال�+2ص    )٧٣:  ٢٠١٤(ع�ام ال�ق،  Fع�فه       
  ال�Y2�Tة أو ال�+2رة، م.��5ًما خ
�اته ال.ا,قة؛ الس���اج ال�عاني ال����sه. 
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"ع�ل�ة عقل�ة Fق2م ف�ها ال�ل��$  ال�� الالي �أنه:و(�+� تع�() الفه! الق�ائي إج�ائً�ا في      
اإلع�  األول  ,ال+ف  ال.�ع�ة  اإلعاقة  والفق�ة، ذو  ال:�لة  وم2�sن  ال@ل�ة  مع�ى  ب�	�ی�  اد! 

  ، وCقاس ذل1 ,اخ�
ار ُمع� له$ا الغ�ض".م0 أجل ب�اء ال�ع�ىم.��5ًما خ
�اته ال.ا,قة 
 Edmodo م	�ة إدم�دو ) ٣(

     8 إنfاء    )Qalaja, 2015: 6(االجا  Fع�فها  ,ع�  ,ه  ال�الم�$  یل�	7  اف��اضي  ف+ل  ,أنها 
ح.اب خاص به� على ال��+ة، ح�� Fق2م2ن ب��f أن9fة ال@�ا,ة ال5اصة به� ومfار�8ها مع 
زمالئه�، وCق2م ال�عل� ,��ا,عة ما ی��fه ال�الم�$ وما fFار28نه؛ م0 أجل تق��F ال�غ$Fة ال�اجعة  

  ال��اس
ة له�.

  :ا�ائً�ا في ال�� الالي �أنهجإ م23ة إدم1دوو(�+� تع�() 
"ب�pة تعل� إل@��ون�ة اج��اع�ة م:ان�ة آم�ة، ت��ح لل�عل� ت��2ف إس��ات�:�ات ت�رBC م��2عة       

(تعل� م�مج)، وال�فاعل اإلF:ابي وت
ادل ال�قاش مع ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول  
  اإلع�اد!؛ إلك.ابه� مهارات الفه� الق�ائي". 

  سًا: إجراءات البحث: خام

  وفًقا لإلج�اءات اآلت�ة: ال
	� ال	الي سار  
الق�ائ>أوًال: الفه!  مهارات  ال��ع�ة  ي  ت5ی5  اإلعاقة  ذو7  لل
الم�8  األول  ال�3اس�ة  �ال2ف 

>>، وذل? م� خالل:اإلع5اد7 <

 .  خ+ائg ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFةدراسة  -

والفه�  عامة  الفه� الق�ائي ,+فة  ال
	2ث وال�راسات ال.ا,قة ال��ت
9ة ,األدب�ات و دراسة   -
  خاصة. ,+فة   الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة

قائ�ة - الق�ائي  ,�هارات    إع�اد  لالفه�  ,ال��حلة ال��اس
ة  ال.�ع�ة  اإلعاقة  ذو!  ل�الم�$ 
  اإلع�ادFة. 

  2ء آرائه�. في ض ع�ض القائ�ة على ال.ادة ال�	0��T وتع�یلها -
 ال�هائ�ة.   افي ص2رتهالفه� الق�ائي إع�اد قائ�ة مهارات  -

ت��3ة مهارات الفه! الق�ائي لF5 ال
الم�8 ذو7    ت5ی5 أسD اس
5Cام م23ة إدم1دو في:  انً�اث
  ، وذل? م� خالل:  �ال2ف األول اإلع5اد7اإلعاقة ال��ع�ة  
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 دراسة ال
	2ث وال�راسات ال.ا,قة ال��ت
9ة ,��+ة إدم2دو. -

 دراسة األدب�ات ال��ت
9ة ,��+ة إدم2دو. -

- Jعة مهارات الفه� الق�ائي ل��
h .ةFال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�اد 


�عة ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة.  -h  

ت��3ة مهارات الفه! الق�ائي لF5 ال
الم�8 ذو7    م23ة إدم1دو فياس
5Cام  : ب�ان فاعل�ة  ثالً�ا
  ، وذل? م� خالل:�ال2ف األول اإلع5اد7اإلعاقة ال��ع�ة  

؛ ال.ادة ال�	0��T  ه علىع�ضم.
ًقا، و   ةال�ع�   ة2ء القائ� في ضالفه� الق�ائي  إع�اد اخ�
ار   -
  . وث
اتهه إلب�اء ال�أ! ف�ه، وال�	ق7 م0 ص�ق

 . ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد! ال�الم�$ م0  ال
	� م:�2عة اخ��ار  -

 . ال
	�  الفه� الق�ائي ت9
�ًقا ق
لً�ا على م:�2عةت9
�7 اخ�
ار  -

  .,اس��5ام م�+ة إدم2دو ��رBC ل�:�2عة ال
	� ال -

 .  ال
	�  الفه� الق�ائي ,ع�Fًا على م:�2عةت9
�7 اخ�
ار  -

 رص� ال
�انات ومعال:�ها إح+ائً�ا.   -

 ل�ل ال��ائج وتف.��ها.  ت	 -

 .ات وال�ق��حات في ض2ء ن�ائج ال
	� تق��F ال�2ص�  -

  سادسًا: فروض البحث:

ــة  - ــائ�ة ب�0 م�2ســـــ9ات رتd درجات تالم�$ م:�2عة ال�راســـ ت2ج� ف�وق ذات داللة إح+ـــ
ال�9
�ق�0 الق
لي   الق�ائي في  الفه�  الف�ع�ــــة الخ�
ــــار مهــــارات  ال�هــــارات  
�ــــة في C�:ال�

 . �2سw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!وال
ع�!، ل+الح م

ــة  - ــائ�ة ب�0 م�2ســـــ9ات رتd درجات تالم�$ م:�2عة ال�راســـ ت2ج� ف�وق ذات داللة إح+ـــ

�ة في م.ـــــــــــــ�C2ات C�:ق�0    الفه� الفه� الق�ائي  ال��
الخ�
ار مهارات الفه� الق�ائي في ال�9

 . الق
لي وال
ع�!، ل+الح م�2سw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!

ــة ت2ج� ف�وق ذات   - ــائ�ة ب�0 م�2ســـــ9ات رتd درجات تالم�$ م:�2عة ال�راســـ داللة إح+ـــ

�ـة في الـ�رجـة ال@ل�ـة الخ�
ـار مهـارات الفه� الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
عـ�!، C�:ال�

   . ل+الح م�2سw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!
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  أهميــــة البحث: سابعًا: 

  .ه� ,ه في إفادة الفpات اآلت�ة: Fال
	� أه���ه م�ا 0T�F أن   اس���   
  :ال�عل��ـــ�: وذل? م� خالل  

 ؛ م�ا F.اع�ه� في تعل��هال�J ال�عاق�0 س�عً�امهارات الفه� الق�ائي  زCادة وع�ه� ,9
�عة   -
 . وت�رdC ال�الم�$ عل�ها

الفه� الق�ائي ل�J في ت���ة مهارات    م�+ة إدم2دوإم�اده� ب�ل�ل ی
�0 له� �8ف�ة اس��5ام   -
  . ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!

زCادة وع�ه� ,أه��ة اس��5ام األسال�d ال�@�2ل2ج�ة ال	�ی�ة في تعل�� ال�الم�$ ذو! اإلعاقة  -
 ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!. 

 :ة ل8و7 اإلعاقة ال��ع�ة: وذل? م� خالل�J�ي م3اهج اللغة العNNCم  
إلى مهارات    ت2ج�ه  - الق�ائي  أن|اره�  ت����هاالفه�  اإلعاقة   وض�ورة  ذو!  ال�الم�$   Jل�

  .  ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!
-   �C29ت dال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال�.��5مة في ت���ة م  األسال� Jهارات الفه� الق�ائي ل�

 .  ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!

  الم�8 ذو7 اإلعاقة ال��ع�ة: وذل? م� خال
 ل:ال

 ل�یه�. الفه� الق�ائي ت���ة مهارات  -

 :ال�اح��ــــ�: وذل? م� خالل  
ل�J ال�الم�$ مهارات اللغة األخ�J    ت���ةفي    م�+ة إدم2دوف�ح ال�:ال أمامه� الس��5ام   -

 العادی�0 أو ذو! اإلعاقات ال��5لفة. 

  "ا!طار النظري" 
  !عاقة السمعيةمنصة إدمودو وتنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي ا

یه�ف اإلhار ال�|�! إلى ت	�ی� مهارات الفه� الق�ائي األك�� أه��ة ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة      
ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!، وت����ها م0 خالل اس��5ام م�+ة إدم2دو، وت	ق�ًقا ل$ل1 ی��  

  ت�اول ال�	2ر0C اآلت��0:
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األول: أه��ة  ال�	2ر  األك��  الق�ائي  الفه�  ,ال��حلة    مهارات  ال.�ع�ة  اإلعاقة  ذو!  لل�الم�$ 
  اإلع�ادFة، وiس��ات�:�ات ت�رC.ها 

ي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ئم�+ة إدم2دو وت���ة مهارات الفه� الق�ا�	2ر ال�اني:  ال
  ,ال��حلة اإلع�ادFة 

  مية للتالميذ ذوي ا!عاقة السمعيةالمحور اLول: مهارات الفهم القرائي اLكثر أه
  بالمرحلة ا!عدادية، وإستراتيجيات تدريسها 

ع�ل�ة عقل�ة Fق2م ف�ها ال�ل��$ ذو اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد! الفه� الق�ائي ه2       
ال.ا,قة   ال:�لة والفق�ة، م.��5ًما خ
�اته  ال@ل�ة وم2�sن  ال�ع�ىب�	�ی� مع�ى  ب�اء  ، م0 أجل 

  . س ذل1 ,اخ�
ار ُمع� له$ا الغ�ض وCقا
وللفه� الق�ائي م.ـــــــــ�C2ات ع�ی�ة، 8ُل م.ـــــــــ�sF J2ـــــــــ� م:�2عة م0 ال�هارات، وق� اخ�لف        

:  ٢٠٠٤(حان ف�اض، ال@�اب وال
اح�2ن ح2ل م.ــ�C2ات الفه� الق�ائي ح�� إن دراســة 8ل م0: 
ال�ي اســـــ�ه�ف< ت���ة مهارات الفه� الق�ائي ل�J ال9الب ال�عاق�0 ســـــ�عً�ا ,ال+ـــــف األول    )٤٠٥

ــ� فة ال�����، ال�ان2!، ودراســــة  ال�ي اســــ�ه�ف< ال�ع�ف على الف�وق   )٣٣٢-٣٣١:  ٢٠١٥(شـ
في الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ال+� زارعات الق2قعة ,ال��حلة اإلب��ائ�ة ,ال�Cاض، ق� ح�دتا أرYعة  

  Cات للفه� الق�ائي، هي:م.�2 
وCع�ي فه� ال@ل�ات وال:�ل واألف@ار فهً�ا م
اشـً�ا �8ا ورد ذ�8ها صـ�احة  :  م�ـ
F1 الفه! ال�في
:0�s�Cو ،gفي ال�  

 ت	�ی� مع�ى (أو م�ل2ل) ال@ل�ة إشارCًا. - 
 ت	�ی� م�ادف ال@ل�ة. - 
 ت	�ی� مsاد ال@ل�ة لف|ً�ا وiشارCًا. - 
 ت	�ی� الف@�ة العامة لل�2ض2ع. - 
 الف@�ة ال�ئ�.ة للفق�ة.ت	�ی�  - 
 ت	�ی� األف@ار ال�ف+�ل�ة لل�ق�وء. - 
 إدراك ال��ت�d الcماني. - 

3
اجي
ــ ــ
F1 الفه! االســ وCع�ي فه� ال�عاني الsــــــ���ة الع��قة ال�ي ل� F+ــــــ�ح بها ال@اتd  :  م�ــ
:0�s�Cاش�، و
  ,Tfل م
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ه واالخ�الف. - fاس���اج أوجه ال 
 اس���اج عالقات ال.
d وال���:ة. - 
 هات والق�� الfائعة في ال�g.اس���اج االت:ا - 
 اس���اج ال�عاني ال���sة في ال�g ال�ق�وء. - 

ــ
F1 الفه! ال3اق5 وCع�ي الق�رة على إصــــــ�ار ال	�T على ال�ادة ال�ق�وءة ,ال:2دة أو ال�داءة   :م�ــ
 :0�s�Cفي ض2ء معای�� مع��ة، و  

 ال����c ب�0 ما ی�+ل ,ال�2ض2ع وما ال ی�+ل ,ه. - 
 ال�2جهات ال+	�	ة وال�2جهات ال5اphة.ال����c ب�0  - 
 ال����c ب�0 ال	ق�قة وال�أ!. - 
 - .gا واألف@ار ال��9وحة في ال�Fاs0 رأ! ح2ل القC2@ت 

وCع�ي الق�رة على اب�@ار أف@ار ج�ی�ة ,االع��اد على األف@ار ال�2ج2دة   :م�ـ
F1 الفه! اإلب5اعي
 :0�s�Cال�ق�وء، و gفي ال�  

 س:له ال@اتd.اق��اح نهاFات ب�یلة ل�ا  - 
 ت	�ی� نهاFة لق+ة ل� F	�د ال@اتd نهاFة لها.  - 
 ال��
n ,األح�اث ب�اًء على مق�مات مع��ة. - 

ال�ي اســــ�ه�ف< ت���ة مهارات الفه� الق�ائي   )٨٩:  ٢٠١٤(ع�ـــام ال�ق، وأضــــاف< دراســــة       
ــ م.�J2  ل�J ال�الم�$ ضعاف ال.�ع ,ال+ف األول ال��2سw ب
��Cة ,اس��5ام ال�عل�قات الfارحة ـ

مهارات:  ل@اتd وال�فاعل معها، وق� تsــــ�0  الفه� ال�$وقي، وCع�ي الق�رة على اك�fــــاف مfــــاع� ا
 ،gة في ال�Cـــــــــع2رfالة ال	ی� ال�	وت ،gال��عل� في ال� >
م.ـــــــــ�J2  وت	�ی� ق�� وات:اهات أع:

 g7 ال�عل2مات ال2اردة في ال��
ــ��5امها في حل  الفه� ال�9
�قي، وال$! Fع�ي الق�رة على ت9 واسـ
ت	�ی� ق�� وات:اهات أع:
< ال��عل� في ال�g، وت	�ی� ال	الة   مهارات:  ال�fـــTالت، وق� تsـــ�0

.gة في ال�Cع2رfال  
على ت���ة    )٩٢٩-٩٢٨  :٢٠١٣  (0ارق ال� .، وه�یل الع+اد،في ح�0 اق�+�ت دراسة      

ب��ائي ,ال�Cاض ,اســ��5ام  مهارات الفه� الق�ائي ال	�في ال�
اشــ� ل�h Jال
ات ال+ــف ال5امB اال
  ).إس��ات�:�ة (ن|�Cة ت�ه��Fة ـ اس�ع�اض ـ م�اجعة
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على ت���ة مهارات الفه� الق�ائي    )٣٠٦:  ٢٠١٦(أح�� ال�ه�اني، ب���ا اق�+ـــــــــ�ت دراســـــــــة      
)  ١٣- ٩ال	�في والفه� الق�ائي االس���اجي ل�J ال�الم�$ ضعاف ال.�ع م�0 ت��اوح أع�اره� م0 (

  �5ام إس��ات�:�ة ال��رBC ال�
ادلي. س�ة ,ال9ائف ,اس�
مهـارات الفه� الق�ائي ال��ـاســــــــــــــ
ـة لل�الم�ـ$    )٥د: ٢٠١٧(وزارة ال���ـ�ة وال�عل��،  �8ـا حـ�دت      

  ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد! دون ت�|��ها في م.�C2ات �8ا Fأتي:
 - .gال�ع�ف على معاني ال�ف�دات ال:�ی�ة م0 خالل ال� 
 ر الف�ع�ة للفق�ة.ت	�ی� األف@ا - 
 اس���اج الف@�ة ال�ئ�.ة للفق�ة. - 
  إب�اء ال�أ! في أف@ار ال�g ال�ق�وء. - 

  وم0 خالل اســ�ق�اء ال�راســات وال
	2ث ال.ــا,قة، ت2صــل< ال
اح�ة إلى قائ�ة م
�ئ�ة ,�هارات      
  .الفه� الق�ائي األك�� م�اس
ة لل�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة

وألن ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــــــ�ع�ة له� خ+ــــــائ+ــــــ� واح��اجاته� ال��C2Yة ال5اصــــــة، وله�       
ــله� وثقاف�ه� ال5اصـــــــــــــة، فإن ت���ة مهارات الفه� الق�ائي ل�یه� d:F أن 2TFن ع0   �hق ت2اصـــــــــــ

  وم0 ه$ه اإلس��ات�:�ات ما Fأتي:، �ات ت�رC.�ة ت��اسd مع ه$ه ال5+ائ7C�h g إس��ات�:

�ع�ة، وهي اللغة األم لل�عاق سـ�عً�ا    إـس
�ات��Rة مل2Cـات لغة اإلـشارة:h لغة اإلشـارة لغة �
تع�

م�ل اللغة الع��Yة للعادی�0، فال�ل��$ ال�عاق ســـــــ�عً�ا Fفه� ال@ل�ة أوًال م0 خالل إشـــــــارتها ث� F	ف�  
:  ٢٠٠٠(ماج5ة ع��5،   اللف|ي، وC.ــــــــ��9ع م0 خالل لغة اإلشــــــــارة ت�d�8 ج�ل 8املة.  م�ل2لها
٢٥٠-٢٤٩(        
لغة اإلشـارة؛  على ال�راسـات ال�ي أك�ت أه��ة اسـ��5ام   +ـ��� ه$ه اإلسـ��ات�:�ة ب�اءً تل$ا ت�       

ق
ل أن    –,اع�
اره� م�عل��0 وق�اء ث�ائي اللغة    –ل
�اء ال5لف�ة ال�ع�ف�ة لل�الم�$ ال�عاق�0 ســـــ�عً�ا 
ی�ع�ضــــــــــــــ2ا لق�اءة ال�2اد ال�9
2عـة، إذ أن ذلـ�F 1ـ�ه� ,�عـاٍن إضــــــــــــــاف�ـة، �8ـا أن ق�اءة ال�الم�ـ$  

سـاسـ�ات ,fـTل أفsـل، ل�2ضـ2عات له� خلف�ة مع�ف�ة بها F.ـاع�ه� على اسـ��عاء ال�فاصـ�ل واأل
- ٢٣٣:  ٢٠٠٤(حان ف�اض، و�T�Cه� 8$ل1 ال�لg�5، وiعادة رواFة ما ق�ءوه ,fــــTل أفsــــل.  

٢٣٤( 
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  ٥٩٩  

الق�اءة ال��@�رة هي إسـ��ات�:�ة تق2م على إعادة ق�اءة نg ق+ـ��   إسـ
�ات��Rة الق�اءات ال�
T�رة:
ــة في الق�اءة. ــ
ة م0 ال.ــــــــالســــــ (م
�� ال�اعي،   ذ! مع�ى ع�ة م�ات؛ ل
ل2غ ال�ل��$ درجة م�اســــــ

١٢: ٢٠٠٨(  
فاعل�ة إســــــــ��ات�:�ة الق�اءات ال��@�رة في ت���ة    )٢٠٠٤(حان ف�اض،  ولق� أث
�< دراســــــــة      

مهارات الفه� الق�ائي ل�J ال9الب ال�عاق�0 ســــ�عً�ا ,ال+ــــف األول ال�ان2!، ح�� إنه ,ع� أن ی��  
ال��رBC الف+ــــلي ال���|� لل�2ضــــ2ع ال�ق�وء، Fق2م ال�عل� ,إج�اء شــــ
ه م
اراة ب�0 ال�الم�$، ف�ق2م  

  ؤه ال:ال.�0 ب2ضع درجه له في ,9اقة ی2زعها عل�ه� ال�عل�كل تل��$ ,ق�اءة ال�g، وCق2م زمال
:   Review –View  –PVR (Preview(ال��اجعة  –االســــ
ع�اض   –إســــ
�ات��Rة ال
�ه�5  

ن|ً�ا ألن ال�الم�$ ال�عاق�0 ســــ�عً�ا ث�ائ�2 اللغة، ح�� تع� لغة اإلشــــارة اللغة األم له�، ب���ا اللغة 
  ب� م0 االع��اد على اللغ��0 في ت���ة مهارات الفه� الق�ائي ل�یه�    الع��Yة هي اللغة ال�ان�ة، ل$ا ال

وم0 االســــ��ات�:�ات ال�ي تع��� على اســــ��5ام لغة اإلشــــارة واللغة الع��Yة في ت���ة مهارات       
ح��   ال��اجعة  –االسـ�ع�اض    –ال��ه��   –الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ال�عاق�0 سـ�عً�ا إسـ��ات�:�ة  

) فاعل�ة ه$ه اإلســـــــ��ات�:�ة  ٩٣٢ ،  ٩١٣  :٢٠١٣(0ارق ال� .، وه�یل الع+اد،  ســـــــة أث
�< درا
  في ت���ة مهارات الفه� الق�ائي ال	�في ال�
اشـــــ� ل�J ال�الم�$ ال+ـــــ� ,ال+ـــــف ال5امB االب��ائي

Fق2م ال�عل� في ه$ه اإلســــــــــ��ات�:�ة ب�ق��F ن|�ة ت�ه��Fة عامة ع0 م	�J2 ال�g  ,ال�Cاض، ح�� 
وم0 ث� ی�� ع�ض وق�اءة  ال�ق�وء، وم�اقfــــــــ�ه مع شــــــــ�ح معاني ال@ل�ات ال:�ی�ة بلغة اإلشــــــــارة،

وفي ال�هاFة ی�� م�اجعة ال�g ال�ق�وء واســـــ�5الص األف@ار ال�ئ�.ـــــة بلغة   ال�رس ,اللغة الع��Yة،
   اإلشارة.

	اكاة، أو  ت�ع�د م.ــــ��ات ه$ه اإلســــ��ات�:�ة، ح�� ت.ــــ�ى ,إســــ��ات�:�ة ال�إســ
�ات��Rة ال8�3جة:  
ــ��ات ال��5لفة له$ه  ــ��ات�:�ة ال��$جة، وYع�ً�ا ع0 ال�.ـــــــــ ــ��ات�:�ة ال�عل� ,ال�الح|ة، أو إســـــــــ إســـــــــ
اإلسـ��ات�:�ة، فإنها ت�
ل2ر فل.ـف�ها في ع�ض ,عu أو 8ل األداءات اللغC2ة ال��اد تعل�ها لل�ل��$  

�ـ�هـا ب�فB الC�9قـة.  ال�عـاق ســــــــــــــ�ع�ـًا، ث� ت@ل�ف هـ$ا ال�ل��ـ$ ,ـإعـادة هـ$ه األداءات اللغC2ـة، وتقل
  )٢٦٣: ٢٠٠٨(علي جاب هللا، ووح�� حاف%، وماه� ع�� ال�ار�، 
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  ٦٠٠  

األف@ار وم.ـاع�ة ال�الم�$ ال�عاق�0   ت2ل��  ت.ـ�ه�ف اإلسـ��ات�:�ة ه$ه إـس
�ات��Rة الع2ـف ال8ه3ي:
ــ�عً�ا   ــال�d  م�5لفة ات:اهات  في وت	�TCها أف@ار م0 ,اله� على �95F ما كل إن�اج علىسـ  وأسـ
ــاع�ه� م��2عة ــ�قاو�، .  لل�عل�� ال$ات�ة ال�افع�ة وت	��C ال�	�ر  على ت.ــــــــــ :  ٢٠١٣(ع�اد شــــــ
٤٨٠١ (  

ــ�عً�ا  : إســ
�ات��Rة ال1اس ال�
ع5دة ــ��5ام ال�الم�$ ال�عاق�0 سـ ــ��ات�:�ة على اسـ وتع��� ه$ه اإلسـ
�ة،  ل	2اســـه� ال��5لفة، ح�� تع��� ,fـــTل 8
�� على ال�عامل مع ال2ســـائw ال�عل���ة ,+ـــ2رة م
اشـــ

ــل2ب  ــ��ات�:�ة ,أســـ ــ�ى ه$ه اإلســـ ــ�� ال	�ف )VAKT(وت.ـــ ــ�   V، إذ fFـــ )،  lVisua(إلى ال
+ـــ
،  ) Kinesthetic(إلى اإلح.ــــــــاس ,ال	�8ة    K، وال	�ف  )Auditory(إلى ال.ــــــــ�ع   Aوال	�ف  

الي،  (.  )(Tactileإلى الل�T   Bوال	�ف  Mاء  ؛  ٧٧:  ٢٠١١ســــــال� ال�Dو� ،Nــــــ�Oع�� هللا ح

  )٥: ٢٠١٦اله�Hاني، 
ه$ه اإلســـ��ات�:�ة على تف��C ال�عل��، ح�� ُتع� ال5
�ة أســـاس   تع���  : إســ
�ات��Rة ال
عل�! الف�د7

ــاب خ
�ة جــ�یــ�ة، مع م�اعــاة أن ی��   ع�ل�ــة ال�عل�، وم�ور ال�ل��ــ$ بهــ$ه ال5
�ة یnد! إلى اك�.ـــــــــــــ
اخ��ار تل1 ال5
�ات اسـ��اًدا على فه� ال�عل� ل9
�عة ال�ل��$ وiمTاناته واسـ�ع�اداته وق�راته وخ
�اته  

ضــــــ
w وت2ج�ه ال�عل� في ات:اه ما Fُ	�د م0 األه�اف، و9�Cلd تف��C ال�عل��    ال.ــــــا,قة، ,	�� ی��
  )١٢٥: ٢٠١٢(حOام مازن، وال�هارات وغ��ها م0 أوجه ال�عل� ال�ي F	�اج2نها. إعـ�اد م2اد تعل��ـ�ة تـ�اســــــــــــــd ال�المـ�$ ال�عـاق�0 ســــــــــــــ�ع�ـًا، ,	ـ�� ت	�2! على ال�عـارف وال�ـفاه��  

الثاني:   وتنمالمحور  إدمودو  القرامنصة  الفهم  مهارات  ذوي  ئية  التالميذ  لدى  ي 
  : ا!عاقة السمعية بالمرحلة ا!عدادية

تع� م�+ة إدم2دو م�+ة تعل� اج��اع�ة م:ان�ة م5++ة لل��ارس، ت�0T ال�عل��0 م0       
م�5لفة   ص2ر  في   J2�	ال�  �fل� الف�ع�ة،  ال�:�2عات  م0  الع�ی�  ب�اخلها  م:�2عات  إنfاء 

 ،w,ها ,�2اد تعل���ة ذات ص�غ كالف��ی2هات وال�وا�Cوcة رق��ة وت
�Tار�8ه، وت2ف�� مfوتق���ه وم
م�5لفة، وiع9اء واج
ات، وج�ولة م2اع�� ت.ل��ها، وتع��0 درجاتها، وت2ج�ه مالح|ات وت�
�هات 
  Bارات وت2ق��ها، ,اإلضافة إلى خ�مة ال.�اب ش2ت
لل��عل��0، وiنfاء االخ� واس�9العات رأ! 

snapshots   Tأك�� م0  ال�ي ت� �sF لةp1 أس�
سnال،    0١٠٠٠ م0 إج�اء االخ�
ارات ,االس�عانة ب
وYال�الي ال	+2ل على تق��� س�Cع ل��J تق�م ال�الم�$، وiع9ائه� األوس�ة اإلل@��ون�ة في ض2ء 
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  ٦٠١  

ه$ا ال�ق���، و0T�C اس��5ام م�+ة إدم2دو م0 خالل ال	2اس�d ال5f+�ة واله2اتف ال$�8ة، ب$ل1  
ب�0 س�ات أن|�ة إدارة ال�	�J2 اإلل@��وني، وس�ات م2اقع ش
Tات ال�2اصل    ت:�ع م�+ة إدم2دو

م
��، ؛  Metzeger, 2014: 72؛  Bender and Other, 2013: 4(االج��اعي.   ه�ة 
و0T�C اس��5امها في تق��F 8ل   )،Kurt, 2017: 214؛  Durak, 2017: 86 ؛١٠٦:  ٢٠١٧

(فا�0ة  ال�ق�ر على اإلن��ن<، أو أن Fق�+� اس��5امها �8ع� لل�ق�ر ال$! ی�رس وجًها ل2جه.  
  ) ٣٤٨: ٢٠١٧دش�ى، 

0T�C إج�ال أدوات م�+ة إدم2دو وال�ي 0T�F اس��5امها في ت���ة مهارات الفه� الق�ائي  و      
- ١١٩:  ٢٠١٧(ه�ة م
��،    ألول اإلع�اد!، وهي:ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف ا

١٢٠(    
   1عات�Rـــــــاء م�إنGroups:   ــ2ل ــاء م:�2عات، أو ف+ــــــــ 0T�F م0 خالل ه$ه األداة إنfــــــــ

  0T�Cًقا، و
دراســــ�ة اف��اضــــ�ة، وت|ه� ف�ها 8افة الف+ــــ2ل وال�:�2عات ال�ي ی�� إنfــــاؤها م.ــــ
لل�عل� ال�خ2ل إلى ال�:�2عة أو الف+ــــل ال$! ی��Cه ,Tل ســــه2لة، و0T�C االســــ�فادة م�ها في 

�ة داخل ال�:�2عة ال�ئ�.ـــــة، وتق.ــــ��  االنsـــــ�ام ل�:�2عات أخ�J، أو إنfـــــاء م:�2عات ف�ع
 ال�الم�$ ل�:�2عات ف�ع�ة وت2زCع ال�هام ب��ه�.

وه$ه ال5اصـــــ�ة م�اســـــ
ة ل$و! اإلعاقة ال.ـــــ�ع�ة ح�� ت.ـــــ�ح ,إنfـــــاء م:�2عات ف�دFة،      
 dــ�0 تلقي 8ل تل��$ ال�عل� ال��اســsF م�ا ،J�
وiنfــاء م:�2عات ف�ع�ة داخل ال�:�2عة ال@

  .ح.d ق�راته وiمTاناته
   1عات�Rـــــــ�ام لل�X(� لالن�دع1ة اآلخMembers  ــافة : و0T�C م0 خالل ه$ه األداة إضــــــــ

أعsـــــاء أو ح$فه�، و0T�C إع9اؤه� صـــــالح�ة الق�اءة فقw أو الق�اءة وال�ع�یل، إلى غ�� ذل1 
 م0 ال+الح�ات ال�ي ت.اع� ال�عل� في إدارة ال�:�2عة.

  ارات�
خ�
ارات ,fـــــــــــTل إل@��وني، مع  : ح�� ت��ح م�+ـــــــــــة إدم2دو إج�اء االQuizzesاالخ
ــ2اب وال95أ، واالخ��ار م0 م�ع�د، و8$ل1 ت	�ی� زم0  ــpلة ال��5لفة 8ال+ـــــــــــ تع�د أن2اع األســـــــــــ
ا ی�� ع�ض اـل�رجـة ال�هـائ�ـة لل9ـاـلd ,�:�د ان�هـائـه م0 أداء   ــً اإلجـا,ـة على االخ�
ـار، وأsFــــــــــــ

 اسd له�.االخ�
ار، وiفادة ال�عل� ب�رجات ال�الم�$ في ج�ول واح� إلج�اء تق��� م�

       dم�اســــ (لة ال�2ضــــ2ع�ةpاألســــ) لةpه$ا ال�2ع م0 األســــ gاألخYوه$ا ال�2ع م0 ال�ق��� و
  ل$و! اإلعاقة ال.�ع�ة؛ لsعف ق�رته� على االن�
اه وال��8$.
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  األخ�ار �آخLatest posts  2ك، ح�� ت��ح
: تfـــــــ
ه إلى ح� 8
�� آخ� األخ
ار في الف�.ـــــــ
ئل أو ص2ر أو ف��ی2 أو اخ�
ارات أو ت+C2<، وت��تd  اس�ع�اض ال�fار8ات األخ��ة م0 رسا

ال�fـــــــار8ات األح�ث فاألح�ث، و0T�C إعادة ت�ت�d ال�fـــــــار8ات ح.ـــــــd مfـــــــار8ة ال�عل� أو 
ال�fـــــــــــار8ة ل�ل��$ مع�0، أو ال��ت�d ح.ـــــــــــd االخ�
ارات أو ال�+ـــــــــــC2< وغ��ها م0 خ�ارات  

.>C2+ال� 

ــ      ار8ة ,��fــــــــــــ2راته� ل��اها زمالؤه� وه�ا d:F على ال�عل� تfــــــــــــ:�ع ال�الم�$ على ال�fــــــــــ

ادل2ن ال5
�ات وال�دود.�Cو  

  	عل�
وت.ـــــــــــ��5م ه$ه األداة لل�د أســـــــــــفل ال�fـــــــــــار8ات، وd:C على ال�عل�   :Commentال
تfـ:�ع ال�الم�$ على ال�عل�7 على م�fـ2رات زمالئه�، ,اإلضـافة إلى أنه 0T�F االسـ�فادة م�ها  

� تعcCc اإلجا,ة ال+ــــــــــــــ	�	ة، وت+ــــــــــــــ	�ح اإلجا,ة  في تق��F ال�غ$Fة ال�اجعة الف2رCة، ح�ى ی�
 ال95أ.

 1عات�Rة ال��

ة خاصـــة ,ال�:�2عة ی�fـــارك   Libraryم+�Tح�� ت��ح م�+ـــة إدم2دو م :
، مع م	ـ�ودFـة ال�عـ�یـل م0  ال��علقـة ,�2ضــــــــــــــ2عـات الفه� الق�ائيبهـا ال�عل� وال�الم�ـ$ ال�لفـات  

ــاـفة وال	ـ$ف، 8ـ�ا ت 2جـ� م�cة مهـ�ة وهي إمـTانـ�ة رwY خالل ال�ل�ـ�$ على تـل1 ال��Tـ
ة ـ,اإلضــــــــــــ

ــة ,5ــ�مــة  �Tال�Google drive   7 معــالج ال�+ــــــــــــــ2ص�
ح�ــ� 0T�F االســــــــــــــ�فــادة م0 ت9

.  Google driveوالع�وض ال�ق���Fة، واالسـ�فادة م0 ال�.ـاحة ال���Cc5ة ال@
��ة ال�ي ت2ف�ها  

ة؛�Tــ9ة الفه� الق�ائي ال5اصــة ,ال�الم�$ على ه$ه ال�fان�ة    ل$ا فعلى ال�عل� رفع أنTوذل1 إلم
 مfار8ة ال�لفات ,ف�ح ال	.اب م0 على أ! جهاز حاس2ب أو تل�ف2ن م	�2ل.

   ��3هات أو اإلشــعارات
: ت2ف� ه$ه األداة ت�
�هات لل�الم�$؛ ل�$��8ه� ,�2ع�  Notificationال
م	�د، 2�8ع� االخ�
ار أو م2ع� ت.ــــــل�� ال2اج
ات، وه$ا ی��اســــــd مع ال$اك�ة الsــــــع�فة ل$و!  

 ل.�ع�ة، وم0 ث� ت$��8ه� ,األح�اث ال�ه�ة.اإلعاقة ا

  ق5م
: 0T�F م0 خالل ه$ه األداة اســـــــ�ع�اض مق�ار تق�م ال�الم�$، ح�� F|ه�  Progressال
ا ت+ـــ�ی�ه ,+ـــ�غة   درجات ال�الم�$ في االخ�
ارات ,fـــTل م�|� في شـــTل ج�ول، و0T�C أsFـــً

 .Badgesإك.�ل، ,اإلضافة إلى اس�ع�اض الfارات واألوس�ة ال5اصة ,ال9الب 

وه$ه األداة 0T�Fُ م0 خاللها ال�ع�ف على م.ــــــ�J2 ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــــــ�ع�ة وم0       

ة ولي األم�.h9ة أوم5اfع�ف م0 خالل ت@��ف األنsع ال��ق�م م�ه� وم.اع�ة ال�:fث� ت  
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   [NCال�Planner  ال�الم�ــ$، : ت��ح هــ$ه األداة ب�ــاء خ9ــة دراســــــــــــــ�ــة م�@ــاملــة؛ ل�9لع عل�هــا
ــ�وعات،   ــل�� ال2اج
ات وال�fـــــ و�Cع�ف2ا م0 خاللها على م2اع�� ال�روس ال�عل���ة، وم2اع�� ت.ـــــ
وم2اع�� االخ�
ارات. وc���C ذل1 ,إمTان�ة ت	�ی� أه�اف ال�عل� لل�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ـ�ع�ة،  

 و8$ل1 ت	�ی� ال�روس، واالخ�
ارات ال�ي ی�لق2نها، وع�ل مw95 ب$ل1.

   ال1اجـ�اتAssignments ـات لل�:�2عـات، ح�ـ� ُت�ســـــــــــــــل
: ت��ح هـ$ه األداة إنfـــــــــــــــاء واج
إشــــــــــــــعـارات ال�:�2عـة ب2ج2د واجـd مع�0، وCق2م ال�ل�ـ�$ ,عـ� إت�ـام ال2اجـd ـ,الsــــــــــــــغw على  

Turned in ذاiو ،dــل�� ال2اج ــل��ه، و0T�C ت	�ی� زم0 ل�.ــ ؛ ل�5
� ال�عل� أنه ان�هى م0 ت.ــ
ی�
هه ,أنه قام ب�.ــــــــــــــل��ه م�أخً�ا ع0 ال�2ع� ال�	�د.   قام ال�ل��$ ب�.ــــــــــــــل�� واج
ه م�أخً�ا، فإنه

و0T�C االســ�فادة م0 ه$ه األداة في إرســال واج
ات الفه� الق�ائي ال���2عة إلى ال�الم�$، ل	لها 
,ال��cل ,�.ــاع�ة ولي األم�، ال$! F.ــ��9ع االhالع على واجd اب�ه م0 خالل ح.ــا,ه على  

 ال��+ة.

   ـــــــارات واألوســـــــ�ة�الBadges  0  : ت��حT�F ،$ة لل�الم�Ccف�	ــــــــــاء شــــــــــارات تfه$ه األداة إن
اســــــ��5امها ,ع� االخ�
ارات، أو ع�� ت.ــــــل�� ال2اج
ات أو ال�fــــــارCع، م�ل ع
ارة م�عل� ج�� أو 
م:�ه�، �8ا 0T�F لل�عل� ت+��� الع
ارات ال�	ف�Ccة ال�ي ی�غ
ها. وه$ا ی��اسd جً�ا مع حاجة  

 �	ف�c؛ م0 أجل ت�ع�� ثق�ه� ,أنف.ه� وق�راته�.ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة لل�عcCc وال

   7أ�الع الN
: وت.ـــــ��5م ه$ه األداة في إنfـــــاء ت+ـــــC2< ح2ل م2ضـــــ2ع أو قsـــــ�ة  Pollاســــ
ــ�ة ما ق
ل ب�اFة ال�رس، لل�ع�ف  ــ�فادة م�ها ألخ$ آراء ال�الم�$ في قsــــــ مع��ة، إذ 0T�F االســــــ

 على مع�ف�ه� ,ال�2ض2ع ال�راسي. 

  ا!جرائي" "الجانب 
  وفًقا لإلج�اءات اآلت�ة: لق� سارت إج�اءات ال
	� ال	الي 

تحديد مهارات   السمعية  أوالً:  اإلعاقة  للتالميذ ذوي  مناسبة  األكثر  القرائي  الفهم 
  : بالمرحلة اإلعدادية

,ال��حلة       ال.�ع�ة  اإلعاقة  ذو!  لل�الم�$  م�اس
ة  األك��  الق�ائي  الفه�  مهارات  ت	�ی�  ت� 
  اإلع�ادFة، وذل1 م0 خالل ال�ج2ع إلى ال�+ادر اآلت�ة: 

 ل�J ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة.  ,الق�اءة والفه� الق�ائي  ال��علقةال�راسات وال
	2ث ال.ا,قة  - 
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الق�ائي ل�J العادی�0 ,+فة عامة، ول�J ذو! اإلعاقة ,الق�اءة والفه�  األدب�ات ال��علقة - 
 ال.�ع�ة ,+فة خاصة. 

 . اإلع�ادFةاإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة  ! ذو   ال�الم�$ خ+ائg وحاجات  - 
 . ,ال��حلة اإلع�ادFةذوJ اإلعاقة ال.�ع�ة  ال�الم�$  أه�اف تعل�� - 
       0��T	ال� ال.ادة  م0  ع�د  على  ع�ضها  ث�  م
�ئ�ة،  قائ�ة  في  ال�هارات  وضع  م0  وت� 

م�5++ي ال��اهج وتعل�� اللغة الع��Yة ومعل��ها، وم�5++ي ال���Yة ال5اصة وخ+2ًصا فpة  
ومعل��ها وم2جه�ها،  ال.�ع�ة،  اإلعاقة  (  ذو!  م	Tً�ا؛  ٢٤ع�ده�  عل�ها  )   �T	ال به�ف  وذل1 

1 ت� تع�یل ص�اغة ,عu ال�هارات، وم0 خالل ح.اب ال2زن ال�.
ي  وتع�یلها، وم0 خالل ذل
 لل�هارات ت� ال�2صل إلى قائ�ة مهارات الفه� الق�ائي في ص2رتها ال�هائ�ة، �8ا ,ال:�ول اآلتي: 

  ) ١جدول ( 
 الفهم القرائي نسب اتفاق آراء المحكمين على مهارات 

  ال1زن ال��3ي  الفه! الق�ائي مهارات   م
  الفهم الحرفي (المباشر):مستوى 

  ٪ ٩٩ ت�ی مع
ى ال�ل�ة.  ١
  ٪ ٩٩ ت�ی م�اد ال�ل�ة.    ٢
  ٪ ٨٩ ت�ی الف��ة العامة لل��ض�ع.  ٣
  ٪ ٨٨  ت�ی الف��ة ال�ئ��ة للفق�ة.   ٤

  مستوى الفهم االستنتاجي: 
  ٪ ٩٢  اس$
$اج ال$�ت�# ال"م
ي لألف�ار.   ٥
�'ة.   ٦$
  ٪ ٩٠ اس$
$اج ال�(# وال
٧   .*
  ٪ ٨٥  اس$
$اج الق�, ال+ائعة في ال

  مستوى الفهم الناقد:
�" ب�2 ما ی$0ل .ال��ض�ع وما ال ی$0ل .ه.  ٨�  ٪ ٨٨ ال$�
٩    .*
  ٪ ٨٥  ت��;2 رأ9 ح�ل الق�ا7ا واألف�ار ال��5وحة في ال

ش�hًا لق
2ل ال�هارة، ل$ا  فأك��    ٪٨٠  أن ال2زن ال�.
ي ال$! ی
لغ  وق� اع�
� ال
	� ال	الي     
  فأك��. ٪٨٠ی�sح م0 ال:�ول ال.اب7 أن 8ل ال�هارات ح|�< ب�.
ة م2افقة 
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  : الفهم القرائيبناء اختبار ثانيًا: 
 هدف االختبار:  - 

ت� ب�اء اخ�
ار الفه� الق�ائي في ض2ء قائ�ة ال�هارات ال.ا,قة؛ وذل1 به�ف ق�اس تل1 ال�هارات     
 Jال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!. ل�  

 مصادر إعداد االختبار:  - 
  وق� اع���ت ال
اح�ة على ع�ة م+ادر ل
�اء ه$ا االخ�
ار، أه�ها: 

 2ث ال.ا,قة	
 ال��علقة ,الق�اءة ,+فة عامة والفه� الق�ائي ,+فة خاصة. ال�راسات وال
  والفه� الق�ائي ,+فة خاصة.األدب�ات ال��علقة ,الق�اءة ,+فة عامة 
 .Bارات وال�قای�
 األدب�ات ال��علقة ب
�اء االخ�
 .ةFعة ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�اد�
h 
  تصميم االختبار:  - 

  اش��ل االخ�
ار على: 
على    ه، واله�ف م0 ع�ضة، وم+ادر ب�اء االخ�
ارال	ال�  ال�راسةف م0  مق�مة، ت�اول< اله�  -

T	0. ال.ادة ال��� 
 تعل��ات اس��5ام االخ�
ار.  -
 م2ض2عات االخ�
ار، وع�دها ثالثة م2ض2عات.  -
ة ، ,�ع�ل ثالث  (م0 ن2ع االخ��ار م0 م�ع�د)سnاالً   س
عة وع�fون أسpلة االخ�
ار، وع�دها   -

أسpلة لق�اس 8ل مهارة، و��C ت+	�ح األسpلة وفًقا ل�ف�اح ال�+	�ح ال��ف7 ,االخ�
ار، ح�� 
ب�0 صف� في حالة اإلجا,ة ال5اphة ع0 ال.nال أو ت�ك ال.nال ب�ون  ی��اوح درجة ال.nال  

  إجا,ة، وواح� في حالة اإلجا,ة ال+	�	ة ع0 ال.nال.
 ضبط االختبار:  - 

  ت� ض
w االخ�
ار م0 خالل إج�اء اآلتي: 
 الصدق الظاهري لالختبار: 

، قام< ال
اح�ة  لل�	ق7 م0 ال+ــ�ق ال|اه�! لالخ�
ار وأنه صــالٌح لق�اس ما وضــع م0 أجله     
ــ,ع�ضه   ـــــــــــ على م:�2عة م0 م�5++ي ال��اهج وتعل�� اللغة الع��Yة    ـــــــــــ في ص2رته ال�
�ئ�ةـــــــــ
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ــ�ع�ة وم2جه�ها  ومعل��ها ــة فpة اإلعاقة ال.ـ ــة و5Yاصـ ــي ال���Yة ال5اصـ ــ+ـ ، وم:�2عة م0 م�5+ـ
  اء آرائه� ح2ل:؛ إلب� ومعل��ها

 م�اس
ة ن+2ص االخ�
ار لل�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة. - 
 م�اس
ة األسpلة لل�هارات ال�ق�.ة ال�	�دة. - 
 م�اس
ة ص�اغة األسpلة ل�.�J2 ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة. - 
 م�اس
ة ب�ائل اإلجا,ة ال2اردة ,ع� 8ل سnال. - 

على ال.ـــــادة الُ�	0��T ع0 ع�د م0 ال�الح|ات   الفه� الق�ائيوق� أســـــف� ع�ض اخ�
ار    
ح�� ت� تع�یل اخ�
ار الفه� الق�ائي في ضــــــ2ء آراء  ها ال
اح�ة،  آلراء ال
�اءة، وال�ي اســــــ�:اب< لوا

  ال.ادة ال�	0��T؛ ت�ه�ً�ا ل�9
�قه في ال�:�Yة االس�9الع�ة.
وتل  ٩االس�9الع�ة م0    ال
	�   م:�2عةت@2ن<    التجربة االستطالعية:  اإلع�ادFة  ��$ات تالم�$  ,��رسة   ,ال��حلة 

ال�عل���ة ال�ا,عة إلدارة 2hخ  ,الع�ار  ال.�ع  لل+� وضعاف  ب�انات ه$ه  األمل  ، وق� اس��5م< 
  : ح.اب في  ال�:�2عة

  :ار م0 خالل ال�عادلة اآلت�ة
 الcم0 ال��اسd لالخ�
ار: ت� ح.اب زم0 االخ�
  ٢لcم0 ال$! ت.�غ�قه آخ� تل��$ ی�ه�ه/زم0 االخ�
ار= الcم0 ال$! ت.�غ�قه أول تل��$ ی�ه�ه + ا 

   دق�قة  ٦٠أ! أن زم0 االخ�
ار ق� ت	�د في دق�قة    ٦٠= ٢/ ٧٠+ ٥٠=             

 cة وال����Y2ــع ــه2لة وال+ــــــــ ــه2لة ل�ف�دات االخ�
ار: ح�� إن    {*}معامالت ال.ــــــــ معامالت ال.ــــــــ
)، أ! أن ج��ع  ٠.٦٧() إلى  ٠.٣٣ألســــــــــــــpلــة اخ�
ــار مهــارات الفه� الق�ائي قــ� ام�ــ�ت م0 (

Jال وه2 ال��nال$! ی�� ف�ه اإل,قاء على ال.ـــــــــ Jال$!   معامالت ال.ـــــــــه2لة ق� وقع< في ال��
  ) وه٠.٥٣2معامل ال.ه2لة ال@لي لالخ�
ار F.او! ()، �8ا أن ٠.٧٠) إلى (���F٠.٣٠ م0 (

�  معامالت ال+ــــــــعY2ة ألســــــــpلة اخ�
ار مهارات الفه معامل ســــــــه2لة مق
2ل لالخ�
ار T8ل، أما 
ا، أ! أن ج��ع معامالت ال+ـــــــــــعY2ة ق� ٠.٦٧) إلى (٠.٣٣ق� ام��ت م0 (فالق�ائي   ــً ) أsFـــــــــ

Jال وه2 ال��nــ ) إلى ٠.٣٠ال$! ���F م0 ( وقع< في ال��J ال$! ی�� ف�ه اإل,قاء على ال.ـــــــــــ
 

 معامل وُ;ق(ل، )٠.٧٠) إلى (٠.٣٠ال�ه�لة أو ال0ع�?ة $�7 م2 ( معامل كان  إذا ی$, االح$فا= .ال�>ال {*}

"��  . (Wiersma & Jurs, 1990, 146-147)) ١.٠٠إلى (  )٠.٢٠إذا ام$ م2 ( ال$�
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) وه2 معامل صـــــــــعY2ة  ٠.٤٧معامل ال+ـــــــــعY2ة ال@لي لالخ�
ار F.ـــــــــاو! ()، �8ا أن  ٠.٧٠(
معامالت ال����c ألســـــpلة اخ�
ار مهارات الفه�  � الق�ائي T8ل، أما  خ�
ار مهارات الفهمق
2ل ال

)، أ! أن ج��ع معـــامالت ال����c قـــ� وقعـــ< داخـــل ١) إلى (٠.٣٣الق�ائي قـــ� ام�ـــ�ت م0 (
)، �8ا ١.٠٠) إلى (٠.٢٠ال$! ���F  م0 (ال��J ال$! ی�� ف�ه ق
2ل معامل ت���c ال.ـــــــــnال و 

) وه2 معامل ت���c م�تفع ومق
2ل لالخ�
ار  ٠.٧٢( معامل ال����c ال@لي لالخ�
ار F.ــــاو! أن 
كTل، م�ا ی�ل على ق�رة االخ�
ار على ال����c ب�0 ال�.ـــــــــــ�C2ات ال��5فsـــــــــــة وال�.ـــــــــــ�C2ات 

 ال��تفعة ل�هارات الفه� الق�ائي.

 ـار
� الق�ائي  ن|ً�ا ألن درجـات أســــــــــــــpلـة اخ�
ـار مهـارات الفهالفه� الق�ائي:  مهـارات    ث
ـات اخ�
  ٢٠ن رf�Cـــــــاردســـــــ2 -ل$ا ت� اســـــــ��5ام معامل ال�
ات ,�عادلة 28در) ١ع
ارة ع0  (صـــــــف� أو 

Kuder-Richardson20   ــ2 -28درح�� إن معادلة ــاردســــــ هي ال�عادلة ال�ي    ٢٠ن رf�Cــــــ
. وتع�
�  )١(صــــف� أو F+ــــلح اســــ��5امها مع درجات أســــpلة االخ�
ارات ال�ي ت@2ن درجاتها 

-Alphaحالة خاصــــــــــة م0 معادلة ألفا لـــــــــــــــــــــــــ �8ون
اخ    ٢٠ن رf�Cــــــــــاردســــــــــ2 -28درمعادلة 

Cronbach ،:0 اآلتي�
 وق� ت

  ــاردســ2 -28درأن ج��ع معامالتf�Cات الفه� الق�ائي في   ٢٠ن رC2م0 م.ــ� J2ل@ل م.ــ�
رf�Cـارد   -حالة ح$ف أ! سـnال م0 أسـpلة م.ـ�J2 الفه� أقل م0 أو F.ـاو! معامل 28در

ق�ائي في حالة وج2د ج��ع أســــpل�ه،  العام ل@ل م.ــــ�J2 م0 م.ــــ�C2ات الفه� ال  ٢٠ســــ2ن 
أ! أن ت�خل أســــــــــpلة 8ل م.ــــــــــ�J2 م0 م.ــــــــــ�C2ات الفه� الق�ائي ال یnد! إلى ان5فاض  
معامل ث
اته ال@لي، وه$ا fFــ�� إلى أن 8ل ســnال F.ــه� ب�رجة معق2لة في ال�
ات ال@لي 

 ل�.�J2 الفه� الق�ائي ال$! Fق�.ه ال.nال. 

 8 ب�0 درجة yا
ــnال وال�رجة ال@ل�ة أن ج��ع معامالت االرت ــ�J2 الفه� الق�ائي  ل ســــ ل�.ــــ
ل�.ــــــــ�J2 الفه�  (في حالة وج2د درجة ال.ــــــــnال في ال�رجة ال@ل�ة ال$! Fق�.ــــــــه ال.ــــــــnال  

ــه ــ�J2 (الق�ائي ال$! Fق�.ـ ــائً�ا ع�� م.ـ ــ�J2 (٠.٠١) دالة إح+ـ ) م�ا ی�ل ٠.٠٥) أو م.ـ
ــpلة اخ�
ار مهارات الفه�  ــاق ال�اخلي وث
ات ج��ع أســـــــ الق�ائي ل�J ال�الم�$  على االت.ـــــــ

 ال+� وضعاف ال.�ع.

ثالثًا: الخطوات اإلجرائية الستخدام منصة إدمودو في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ  
  : ذوي اإلعاقة السمعية بالمرحلة اإلعدادية
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اس��5ام م�+ة إدم2دو في ت���ة مهارات الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! ت��ل< إج�اءات        
  ال��احل واإلج�اءات اآلت�ة: في  قة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!اإلعا

  م�حلة ال
�NC]، وت�
�ل على اإلج�اءات اآلت�ة:
   ـاء م:�2عةfـاء ح.ـاب ل@ل تل��$، ث� إنfنiـاء ال�عل� ح.ـاً,ا ل�ف.ـه على م�+ـة إدم2دو، وfإن

وفًقا ل�.ـــــــــــ�2اه� وiمTاناته�  لل�الم�$ ب�اخلها ع�د م0 ال�:�2عات الف�ع�ة، و��C ت2زCع ال�الم�$ 
 وق�راته�. 

   ــابه� على م�+ـــــة إدم2دو، و�8ف�ة 
�ة لل�الم�$ ل�ع�Cفه� ,�Tف�ة اســـــ��5ام ح.ـــCع�ل ورشـــــة ت�ر
 ال�فاعل مع زمالئه�، واالس�فادة م0 أدوات ال��+ة ال�ي ی��	ها ال	.اب.

 .ق�قها	ی� األه�اف اإلج�ائ�ة ال��2قع م0 ال�الم�$ ت�	ت 

 ی� األدوات واأل�	ة وال2سائل ال�عل���ة.تcجه 

 .9ة ال�ي س��� رفعها لل�الم�$ على م�+ة إدم2دوfوال�لفات واألن w,إع�اد ال�وا 

  م�حلة ال
3ف�8، وت�
�ل على اإلج�اءات اآلت�ة:
   .ـــ2ئ�ةsة الع�ض الcع�ض م:�2عة م0 ال+ـــ2ر ال��علقة ,ال�2ضـــ2ع ال�ق�وء ,اســـ��5ام أجه

 (إس��ات�:�ة ال	2اس ال��ع�دة)

   ة ال+ــ2ر والف��ی2هات ال��ع�ة بلغة اإلشــارةCت2ج�ه ال�الم�$ لل�خ2ل على م�+ــة إدم2دو؛ ل�ؤ
 وال�عل�7 عل�ها.

   ــــــــ��ة في ه$ه ال+ــــــــ2رsاســــــــ��5ام تعل�قات ال�الم�$ في الع+ــــــــف ال$ه�ي ح2ل األف@ار ال��
  –ه��  والف��ی2هات، وذل1 ,اسـ��5ام لغة اإلشـارة. (إسـ��ات�:�ة الع+ـف ال$ه�ي، إسـ��ات�:�ة ال��

 ال��اجعة) –االس�ع�اض 

   ــــــــــــــة ال�المـ�$ في هـ$ه األفـ@ار، ث� ت2ج�هه� ل@ـ�اب�ـها في أوراق ـق� وزعـ< عل�ه�، و8ـ�اب�هاfمـ�اق
 في م�2fرات خاصة به� على م�+ة إدم2دو.

 .2ئ�ةsة الع�ض الcي ,اس��5ام أجه�Fع�ض ال�2ض2ع ال�ق�وء م0 خالل ع�ض تق� 

 ي وم�ا,عة ق�اءته للفق�ة بلغة اإلشارة م�اعً�ا أن �|� إلى الع�ض لل  تالم�$هال�عل�   ت2ج�ه�Fال�ق�
ــ9ة، مع   ــارة م�2ســـ ــ�عة اإلشـــ ــه أو   م�اعاة ع�مت@2ن ســـ ــ2ت أو ان5فاضـــ ال�
الغة في عل2 ال+ـــ

 ح�8ة الfفاه.
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 وق�اءة لق�اءة الفق�ة ,أع��ه�،   إدم2دو على م�+ــــــة  م:�2ع�ه�ع2دة إلى للتالم�$ه   ت2ج�ه ال�عل� 
2ع ال�ق�وء بلغة اإلشــــــارة، ث� ق�اءة زمالئه� م�0 ه� أقل م�ه� في ال�الم�$ ال����cون لل�2ضــــــ

 ال�.�J2 الق�ائي. (إس��ات�:�ة ال��$جة)

  .ق�راته dـعاف ق�ائً�ا، وم.ـاع�ة 8ل تل��$ ح.ـsت@�ار ق�اءة ال�2ضـ2ع ال�ق�وء م0 ال�الم�$ ال
 (إس��ات�:�ة الق�اءات ال��@�رة، إس��ات�:�ة ال�عل�� الف�د!)

  ة ع�ضCــارة، ث� ت2ج�ه ال�الم�$ ل�ؤ ــ2ع ال�ق�وء، وق�اءتها بلغة اإلشـــــ الفق�ة األولى م0 ال�2ضـــــ
ــة والـــ$! F	�2! على ,عu ال@ل�ـــات   ال�ع:� اللغ2! الـــ$! رفعـــه ال�عل� له� على ال��+ــــــــــــــ

 م�ع�ة ,ال+2ر أو اإلشارات ال�الة عل�ها. ل�2ض2ع ال�ق�وء ومعان�ها ومsاداتهاال�2ج2دة ,ا

 ـــة ال�الم�$ فfـــادات ال@ل�ات ال:�ی�ة في ال�2ضـــ2ع ال�ق�وء ,اســـ��5ام لغة م�اقsي معاني وم
 ال��اجعة) –االس�ع�اض  –اإلشارة. (إس��ات�:�ة ال��ه�� 

 ل�ة ما  ألنال�عل� تالم�$ه    ت2ج�هT, 7ــ2ع   ی�ســــل2ا إل�ه على ال5اص ال+ــــ2رة ال�ي ت�عل ,ال�2ضــ
 .، وCق2م ال�عل� ب�ق��F ال�عcCc ال��اسd لإلجا,ةال�ق�وء

  ــة ال�الم�$ في الف@� ال�ئ�.ــة له$ه الفق�ات، ع�f7، وم�اق
ض ال�عل� ,ق�ة فق�ات ال�رس �8ا ســ
 وفي الفق�ة العامة لل�2ض2ع ال�ق�وء.

  ا ــً ــارة، و�8ا,ة ال�الم�$ مل5+ـــــــــــ ــ2ع ال�ق�وء، وت�ج��ه إلى لغة اإلشـــــــــــ تلg�5 ال�عل� لل�2ضـــــــــــ
م�fـ2رات خاصـة به�    لل�2ضـ2ع ال�ق�وء مfـابًها لل�لg5 ال$! ق�مه، ورفع ذل1 ال�لg5 في

 على م�+ة إدم2دو. (إس��ات�:�ة مل5+ات لغة اإلشارة)

  ــات ال��5لفــة، وال�ي ی�فعهــا
Cال�الم�ــ$ على مهــارات الفه� الق�ائي م0 خالل حــل ال�ــ�ر dــCتــ�ر

ات.Cة ال�الم�$ في ه$ه ال��رf2رات على م�+ة إدم2دو، وم�اقf��8 ال�عل� 

  اإلج�اءات اآلت�ة:م�حلة ال
ق1(!، وت�
�ل على  
  ال�+ــادر g	تعل�7 ال�الم�$ ,ع� تف-  w,ــ2ر ال�عل�،  - ســ2اء أكان< ملفات أم رواfعلى م�

ــه� ال
عu، وه$ه  ــة وتعل�قه� على م�fـــــــ2رات ,عsـــــ أو رفع م�fـــــــ2ر خاص به� على ال��+ـــــ
ــ�2T ال295ة ال�ق��C2ة تُ  ــ2اء م0 ال�عل� أو ال�الم�$، أ! أن ال�ق�C2 سـ ن  ع� ,��ا,ة تغ$Fة راجعة سـ

.uع
 ع7C�h 0 ال�عل�، أو ال�الم�$ وYعsه� ال

 .ل2لة لل�عل�	ی� م2ع� إلعادة إرسالها م�	ات إلى ال�الم�$، وت
  إرسال األسpلة ال�ق��C2ة 28اج
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  . ,اس��5ام م�+ة إدم2دو ��رBCالوه$ه اإلج�اءات هي ما س��� االل�cام بها في أث�اء 
  رابعًا: بناء دليل المعلم: 

     , BCال��ر d0 �8ف�ة اس��5امها في ت���ة  إع�اد دل�ل لل�عل�  اس��5ام م�+ة إدم2دو  ت9ل�
ی
مهارات الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!، وCه�ف إلى 
تق��F م:�2عة م0 اإلج�اءات واإلرشادات وال�2ج�هات ال�ي 0T�F أن F.�ع�0 بها ال�عل� ع�� ت���ة  

  ل�J م:�2عة ال
	�.  تل1 ال�هارات 
ت2ص�ف ال�ل�ل  ،  أه�اف ال�ل�ل،  أه��ة ال�ل�ل،  فل.فة ال�ل�ل،  مق�مةوق� ت@2ن ال�ل�ل م0: (     

(�C2ال�ق dة، أسال�
درس، ودور    اإلج�اءات ال��ف�$Fة ل@ل،  (ال�	�J2، ال2سائل، األن9fة ال�+اح
 ، ت2ج�هات عامة).ال�عل� وال��عل� ف�ها
  الميداني: خامًسا: التطبيق 

  : تحديد مجموعة البحث  -
ت��ل< م:�2عة ال
	� ال	الي في م:�2عة م0 ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول      

  ) تالم�$ ,��رسة األمل لل+� ,إدارة ب�ها ال�عل���ة ,�	اف|ة القل��Y2ة.١٠اإلع�اد! ع�ده� (
  التصميم التجريبي:  -


ي ذ! ال�:�2عة ال2اح�ة، ح�� ت� ت9
�7  على    ال
	� ال	الي  اع���         C�:ه ال�
ال�+��� ش
ث�   إدم2دو،  م�+ة  ,اس��5ام  لها   BCال��ر ث�   ،�	
ال ق
لً�ا على م:�2عة  الق�ائي  الفه�  اخ�
ار 

  ت9
�7 اخ�
ار الفه� الق�ائي ,ع�Fًا على نفB ال�:�2عة.
  : التطبيق القبلي الختبار الفهم القرائي -

ا على م:�2عــة ال
	ــ�، ح�ــ� ت� ت2زCع االخ�
ــار        علي ال�الم�$ و�Y.ـاع�ة ال�عل� ی�� شـ�ح تعل��ات االخ�
ار ل:��ع ال�الم�$، وال��خل ف�دFًا مع 8ل ت� ت9
�7 اخ�
ــار الفه� الق�ائي ق
ل�ــً
  . تل��$ ل�.اع�ته ح.d ق�راته، وYع� ان�هاء ال�9
�7 ت� رص� ال�رجات ومعال:�ها إح+ائً�ا

  دريس باستخدام منصة إدمودو:الت -
  ٢/٢٠/ ٢٣ت� ت�رBC ث�ان�ة دروس ل�:�2عة ال
	� ,اس��5ام م�+ة إدم2دو في الف��ة م0      
  أ! ل��ة ث�ان�ة أساب�ع.  ٤/٢٠/ ١٦إلى 

  الفهم القرائي: التطبيق البعدي الختبار  -
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أساب�ع ت� ت9
�7  ث�ان�ة  ال$! اس�غ�ق    ,اس��5ام م�+ة إدم2دو��رBC  ال,ع� االن�هاء م0          
ال
	�، وYع� ان�هاء ال�9
�7 ت� رص� ال�رجات ومعال:�ها   م:�2عة,ع�Fًا على    الفه� الق�ائياخ�
ار  

  إح+ائً�ا، وم0 ث� ال�2صل إلى ع�د م0 ال��ائج. 
  "نتائج البحث وتفسيرها"

الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! في ت���ة مهارات    م�+ة إدم2دول�	ق7 م0 أث� اس��5ام  ل     
م:�2عة ال
	� ق
لً�ا وYع�Fًا م0 خالل ال�قارنة ب�0 أداء  اإلعاقة ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!  

  @ان< ال��ائج �8ا ,ال:�ول اآلتي: فف�وض ال
	�، ص�اغة  ت�

  ) ٢ج5ول (
ع#" دراسة الف�وق ب�� م�س�ات رت�  Wilcoxon Signed Ranks Testنائج اخ�ار و�ل�����ن 

����ة في ال)هارات الف�ع�ة وال)���ات وال"رجة ال�ل�ة الخ�ار مهارات  +درجات تالم�. م+)�عة ال�-, ال
الفه; الق�ائي في ال���ق�� الق�لي وال�ع"9، و�.ل7 نائج معامل االرت�ا4 ال3#ائي ل�ت� األزواج ال)�ت��ة  

  ) ١٠ل"راسة ح+; الأث�� (ن= 

  م
ال)هارات  
  الف�ع�ة

  وم���ات 
  الفه; الق�ائي

  اإلشارات 
(ال�ع"9  

  الق�لي) -
م�سD   د الع�

  ال�ت�
م+)�ع  
  ال�ت�

ق�)ة  
)Z(  

 G�م�
  ال"اللة 

ح+; 
�  الأث�

)prbr (  
 G�م�
 �  الأث�

١  
ت
�ی� مع�ى  

  ال�لة 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٩٧

   ٠  صف��ة 

٢  
ت
�ی� م�اد  

  ال�لة 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

٠.٦٤ ٠.٠١ ٢.٧٢ � ٤٥ ٥ ٩  ال�ج�ة  م �س

   ١  صف��ة 

٣  

  

ت
�ی� الف��ة  
  العامة  

  لل�ض�ع 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

٠.٦٤ ٠.٠١ ٢.٧٠ � ٤٥ ٥ ٩  ال�ج�ة  م �س

   ١  صف��ة 

٤  
ت
�ی� الف��ة  
  ال�ئ%�ة للفق�ة 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٨٨

   ٠  صف��ة 
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  ی
Xح م� ال5Rول ال�اب	 ما `أتي:

  
م� �( الفه'  

  ال
�في (ال�اش�) 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٨٤

   ٠  صف��ة 

٥  
اس � اج ال �ت%/ 

  ال3م�ي لألف�ار 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

٠.٦٤ ٠.٠١ ٢.٨١ � ٤٥ ٥ ٩  ال�ج�ة  م �س

   ١  صف��ة 

٦  
اس � اج ال��/  

  وال� %4ة 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

٠.٦٤ ٠.٠١ ٢.٧٢ � ٤٥ ٥ ٩  ال�ج�ة  م �س

   ١  صف��ة 

٧  

اس � اج الق%'  
ال6ائعة في  

  ال�7 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٨٤

   ٠  صف��ة 

  
م� �( الفه'  

  االس � اجي 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٨٢

   ٠  صف��ة 

٨  

ال %%3 ب%9 ما  
ی =ل ;ال�ض�ع  
  وما ال ی =ل ;ه 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

٠.٦٤ ٠.٠١ ٢.٧٢ � ٤٥ ٥ ٩  ال�ج�ة  م �س

   ١  صف��ة 

٩  

ت���9 رأ� ح�ل 
الق�اCا واألف�ار  
ال�Dوحة في  

  ال�7 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

٠.٦٤ ٠.٠١ ٢.٧٤ � م �س
 ٤٥ ٥ ٩  ال�ج�ة 

   ١  صف��ة 

  
م� �( الفه'  

  ال�اق� 

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٨٣

   ٠  صف��ة 

  

ال�رجة ال�ل%ة  
الخ �ار مهارات  
  الفه' الق�ائي  

 ٠ ٠ ٠  ال�ال�ة 

 ٥٥ ٥.٥ ١٠  ال�ج�ة  ق�� جً�ا  ١ ٠.٠١ ٢.٨١

   ٠  صف��ة 
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ــ�2! ١( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ

ـ�ة في ال�ـهارة الف�عـ�ة ( ال
	ـ� C�:لـ�ةال�T5ـی5 مع3ى ال) الخ�ـ
ار مـهارات الفه� الق�ائي في تـ

ــالح م�2ســــــــــــــw رـتd درجـات ال�9
�7 ال
ـع�!. أ! أن   ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ـع�!، وذـل1 ل+ــــــــــــ

�ـة في ال�هـارة الف�ع�ـة (  ال
	ـ� الم�ـ$ م:�2عـة  م�2ســــــــــــــw رتـd درجـات تC�:ـ5ـی5 مع3ى  ال�ت

) أعلى ب�اللة إح+ــــــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfــــــ�� ق��ة معامل االرت
اy  الTل�ة
في الس��5ام م�+ة إدم2دو وج2د تأث�� ق2! جً�ا   إلى )prbrال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (

م.ــــــــــــــ�J2 الفه� ال	�في في  إحـ�J مهـارات الفه� الق�ائي )  الTلـ�ةتـ5ـی5 مع3ى  (ت���ـة مهـارة  
ق��ـة معـامـل  ؛ حـ�� ـل�J ال�المـ�$ ذو! اإلعـاـقة ال.ــــــــــــــ�عـ�ة ـ,ال��حـلة اإلعـ�ادـFة  (ال�ـ
اشــــــــــــــ�)

  ).١االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (
ــ�2! ٢( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ


ـ�ة في ال�ـهارة الف�عـ�ة (  ال
	ـ� C�:لـ�ةال�Tــاد ال ) الخ�ـ
ار مـهارات الفه� الق�ائي  تـ5ـی5 مXـــــــ
ــالح م�2ســــــw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!. أ! أن   في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــ


�ة في ال�هارة الف�ع�ة ( ال
	� م�$ م:�2عة  م�2ســــــــــw رتd درجات تالC�:ــاد ال� ت5ی5 مXــــ
) أعلى ب�اللة إح+ــــــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfــــــ�� ق��ة معامل االرت
اy  الTل�ة

في الســ��5ام م�+ــة إدم2دو  م�2ســwوج2د تأث��   إلى )prbrال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (
ــاد (ت���ة مهارة   ــ�J2 الفه� ال	�في في إح�J مهارات الفه� الق�ائي  ) الTل�ةت5ی5 مXــــ م.ـــــــ
ق��ـة معـامـل  ؛ حـ�� ـل�J ال�المـ�$ ذو! اإلعـاـقة ال.ــــــــــــــ�عـ�ة ـ,ال��حـلة اإلعـ�ادـFة  (ال�ـ
اشــــــــــــــ�)

  ).٠.٦٤االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (
ــ�2! ٣( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ

 �	

�ة في ال�هارة الف�ع�ة ( الC�:ة العامة لل�1ضـــ1عال��T5ی5 الف) الخ�
ار مهارات الفه�  ت
الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــــالح م�2ســــــw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!. 

 dرـت wـ� درجـات تالمـ�$ م:�2عـة    أ! أن م�2ســــــــــــــ	

ـ�ة في ال�هـارة الف�عـ�ة (  الC�:5ـی5  ال�تـ
) أعلى ب�اللة إح+ــــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfــــ�� ق��ة  الفT�ة العامة لل�1ضــ1ع

الســـــــــ��5ام    م�2ســـــــــwوج2د تأث��   إلى )prbrمعامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (
  إح�J مهارات الفه� الق�ائي)  ت5ی5 الفT�ة العامة لل�1ضـ1ع(في ت���ة مهارة    م�+ــة إدم2دو
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؛  ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــ�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة  م.ــ�J2 الفه� ال	�في (ال�
اشــ�)في 
  ).٠.٦٤ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (ح�� 

ــ�2! ٤( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ

ـ�ة في ال�ـهارة الف�عـ�ة ( ال
	ـ� C�:ةال��ــة للفق ) الخ�ـ
ار مـهارات الفه�  تـ5ـی5 الفT�ة ال�ئ��ـــــــ

الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــــالح م�2ســــــw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!. 
 dرـت wـ� درجـات تالمـ�$ م:�2عـة    أ! أن م�2ســــــــــــــ	

ـ�ة في ال�هـارة الف�عـ�ة (  الC�:5ـی5  ال�تـ
) أعلى ب�اللة إح+ـــــــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfـــــــ�� ق��ة  الفT�ة ال�ئ��ـــــة للفق�ة

الســـــــــــ��5ام   ق2! جً�اوج2د تأث��   إلى )prbrمعامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (
  إح�J مهارات الفه� الق�ائي)  ت5ی5 الفT�ة ال�ئ��ـــــة للفق�ة(  في ت���ة مهارة م�+ـــــــة إدم2دو

؛  ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــ�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة  م.ــ�J2 الفه� ال	�في (ال�
اشــ�)في 
  ).١ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (ح�� 

ــ�2! ٥( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ
 �	

�ة في ( الC�:)ال��ــ ــ
F1 الفه! ال�في (ال��اشـ ) الخ�
ار مهارات الفه� الق�ائي في م�ـ

ــالح م�2ســــــــــــــw رـتd درجـات ال�9
�7 ال
ـع�!. أ! أن   ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ـع�!، وذـل1 ل+ــــــــــــ

�ــة في (  ال
	ــ� :�2عــة  م�2ســــــــــــــw رتــd درجــات تالم�ــ$ مC�:في  ال��ــ
F1 الفه! ال م�ـــــــ

) أعلى ب�اللة إح+ــــــــــــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfــــــــــــ�� ق��ة معامل (ال��اشــــــــ�)
ــة    ق2! جً�اوج2د تأث��   إلى )prbrاالرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ( ــ��5ام م�+ــــ الســــ

ــ
F1 الفه! ال�في  (في ت���ة   إدم2دو ــ�)م�ــــ الفه� الق�ائي ل�J  م.ـــــــــ�C2ات  أح� ) (ال��اشــــ
ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd ؛ ح�� ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ـــــ�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة

  ).١األزواج ال��ت
9ة ت.او! (
ــ�2! ٦( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ


�ـة في  C�:ـ� ال�	
ــ
3ـ
اج ال
�تـ�f الeم3ي لألفـTارال�هـارة الف�ع�ـة (ال ) الخ�
ـار مهـارات اســـــــ
  7�
الفه� الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــــــــــالح م�2ســــــــــــw رتd درجات ال�9

�ة في ال�هارة الف�ع�ة  C�:ال� �	
ال
ع�!. أ! أن م�2ســـــــــــــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة ال

3
اج ال
�ت�f الeم3ي لألفTار(
ــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي.  ) أعاســـــــ لى ب�اللة إح+ــــــــ
وج2د تأث�� م�2ســــw   إلى )prbrوتfــــ�� ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (
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3
اج ال
�ت�f الeم3ي لألفTار(في ت���ة مهارة  الســـ��5ام م�+ـــة إدم2دو  
إح�J مهارات  ) اســ
ــ�J2 الفه�  الفه� الق�ائي في  ــ���اجي ل�J ام.ــــــ ــ�ع�ة ,ال��حلة  االســــــ ل�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــــــ

 ).٠.٦٤ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (؛ ح�� اإلع�ادFة

ــ�2! ٧( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ

�ة في ال�هارة الف�ع�ة (C�:ال� �	
3
اج ال�ـــــــــ�f ال
) الخ�
ار مهارات الفه�  وال3
�Rةاســـــــــ

الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــــالح م�2ســــــw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!. 

�ة في ال�هارة الف�ع�ة (C�:ال� �	
3
اج  أ! أن م�2ســــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة ال
اســـ

تfـــ�� ق��ة معامل ) أعلى ب�اللة إح+ـــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. و ال�ــ�f وال3
�Rة
ــة  وج2د تأث�� م�2ســــــw  إلى )prbrاالرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ( الســــــ��5ام م�+ــــ

3
اج ال�ـ�f وال3
�Rة(في ت���ة مهارة  إدم2دو 
م.ــ�J2  إح�J مهارات الفه� الق�ائي في )  اسـ
ة معامل ق��؛ ح�� االســ���اجي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــ�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFةالفه�  

 ).٠.٦٤االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (

ــ�2! ٨( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ
 �	

�ة في ال�هارة الف�ع�ة ( الC�:ال�h3ــائعة في ال 3
اج الق�! ال�ـــ
ــ ) الخ�
ار مهارات  اســـ

  7�
الفه� الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــــــــــالح م�2ســــــــــــw رتd درجات ال�9

�ة في ال�هارة الف�ع�ة    ال
	� ال
ع�!. أ! أن م�2ســـــــــــــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة C�:ال�

)h3ـــائعة في ال�اج الق�! ال
3
ــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي.  اســـ ) أعلى ب�اللة إح+ـــ
وج2د تأث�� ق2! جً�ا  إلى )fprbrـ�� ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (وت

3
اج الق�! الـ�ائعة في الh3(في ت���ة مهارة  السـ��5ام م�+ـة إدم2دو  
إح�J مهارات  )  اـس
ــ�ع�ة ,ال��حلة   ــ���اجي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــــــ ــ�J2 الفه� االســــــ الفه� الق�ائي في م.ــــــ

  ).١ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (؛ ح�� اإلع�ادFة
ــ�2! ) ٩( ــائً�ا (ع�� م.ــــ ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١وج2د ف�ق دال إح+ــــ ) ب�0 م�2ســــ


�ــة في (  ال
	ــ� C�:ـاجيال�
3
ــ ــ
F1 الفه! االســـــــ ) الخ�
ــار مهــارات الفه� الق�ائي في م�ـــــــ
ــالح م�2ســــــــــــــw رـتd درجـات ال�9
�7 ال
ـع�!. أ! أن   ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ـع�!، وذـل1 ل+ــــــــــــ


�ة في ( ال
	� م�2ســــــــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  C�:اجي ال�
3
ــ ــ
F1 الفه! االســـ )  م�ـــ
yا
ــ�� ق��ة معامل االرت ــائ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfــــــ ال��ائي    أعلى ب�اللة إح+ــــــ
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في ت���ة  الســـ��5ام م�+ـــة إدم2دو   ق2! جً�اوج2د تأث��   إلى )prbrل�تd األزواج ال��ت
9ة (
3
اجي(
الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ـ�ع�ة   م.ـ�C2ات  أح� )  م�ـ
F1 الفه! االسـ

  ).١ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (؛ ح�� ,ال��حلة اإلع�ادFة
) ب�0 م�2ســــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١وج2د ف�ق دال إح+ــــائً�ا (ع�� م.ــــ�2!    )١٠(

 �	

�ة في ال�هارة الف�ع�ة ( الC�:بال� e���
)  �� ما ی
2ـــل �ال�1ضـــ1ع وما ال ی
2ـــل �ه ال
 dرت wع�!، وذل1 ل+ــــــــــالح م�2ســــــــــ
الخ�
ار مهارات الفه� الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال

ــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة   
�ة في  ال
	� درجات ال�9
�7 ال
ع�!. أ! أن م�2سـC�:ال�
أعلى ب�اللة إح+ـائ�ة  ) ال
���e ب�� ما ی
2ـل �ال�1ضـ1ع وما ال ی
2ـل �هال�هارة الف�ع�ة (

م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfـــــ�� ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة  
)prbr( إلى  wــ ــة إدم2دو  وج2د تأث�� م�2ســ ــ��5ام م�+ــ ال
���e ب�� ما (في ت���ة مهارة  الســ

ــل �ه ــ1ع وما ال ی
2ـــــ ــل �ال�1ضـــــ ــ�J2 الفه�  ) ی
2ـــــ إح�J مهارات الفه� الق�ائي في م.ـــــــــ
ق��ة معامل ؛ ح�� الســــــــــــ���اجي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ــــــــــــ�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFةا

 ).٠.٦٤االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (

) ب�0 م�2سw رتd درجات تالم�$ م:�2عة ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ائً�ا (ع�� م.�2!  ١١(
 �	

�ة في ال�هارة الف�ع�ة (  الC�:1(�  ال�Tتh3وحة في ال�Nار ال�Tا`ا واألفXرأ7 ح1ل الق (

الخ�
ار مهارات الفه� الق�ائي في ال�9
�ق�0 الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+الح م�2سw رتd درجات  

�ة في ال�هارة الف�ع�ة    ال
	� ال�9
�7 ال
ع�!. أ! أن م�2سw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  C�:ال�

) أعلى ب�اللة إح+ائ�ة م0 ن|��ه في  في الh3ت1T(� رأ7 ح1ل القXا`ا واألفTار ال�N�وحة  (
وج2د تأث��    إلى  )prbrال�9
�7 الق
لي. وت��f ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة (

  wوحة  (في ت���ة مهارة  الس��5ام م�+ة إدم2دو  م�2س�Nار ال�Tا`ا واألفX1(� رأ7 ح1ل القTت
h3مهارات الفه� الق�ائي في  )  في ال Jال�الم�$ ذو! اإلعاقة  إح� Jالفه� االس���اجي ل� J2�.م

ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او!  ؛ ح��  ال.�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة
)٠.٦٤.(  
) ب�0 م�2ســــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــائً�ا (ع�� م.ــــ�2!  ١٢(


ـ�ة في ( ال
	ـ� C�:الفه! الـ3اـق5ال� F1
ــ ) الخ�ـ
ار مهـارات الفه� الق�ائي في ال�9
�ق�0  م�ـــــــ
 dرت wع�!. أ! أن م�2ســــ
الق
لي وال
ع�!، وذل1 ل+ــــالح م�2ســــw رتd درجات ال�9
�7 ال
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�ة في ( ال
	� درجات تالم�$ م:�2عة  C�:الفه! ال3اق5ال� F1
ــائ�ة  م�ــ ) أعلى ب�اللة إح+ـ

لي. وتfـــــ�� ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة  م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق

)prbr( في ت���ة  الســ��5ام م�+ــة إدم2دو  وج2د تأث�� ق2! جً�ا  إلى)الفه! ال3اق5 F1
) م�ـ
ــ�ع�ة ,ال��حلة اإلع�ادFة ــ�C2ات الفه� الق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.ـــ ؛ ح�� أح� م.ـــ

 yا
  ).١ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (ق��ة معامل االرت
) ب�0 م�2ســــw رتd درجات تالم�$ م:�2عة  ٠.٠١) وج2د ف�ق دال إح+ــــائً�ا (ع�� م.ــــ�2!  ١٣(

ــة في (  ال
	ــــ�  
�ــC�:ائيال��الق الفه!  الTل�ـــة الخ
�ـــار مهـــارات  ال�9
�ق�0 الق
لي  الـــ5رجـــة  ) في 
! أن م�2سـw رتd درجات تالم�$  وال
ع�!، وذل1 ل+ـالح م�2سـw رتd درجات ال�9
�7 ال
ع�!. أ

ــة   ــة في (  ال
	ـــ� م:�2عـ 
�ـC�:ائيال��ــار مهــارات الفه! الق�
ــ5رجــة الTل�ــة الخ ــ�اللـــة  ال ) أعلى بـ
ــائـ�ة م0 ن|��ه في ال�9
�7 الق
لي. وتfــــــــــــــ�� ق��ـة معـامـل االرتـ
اy ال�ـ�ائي ل�ـتd األزواج  إح+ــــــــــــ

ــة إدم2دو وج2د تأث�� ق2! جً�ا  إلى )prbrال��ت
9ة ( ــ��5ام م�+ـــــــــ ال5رجة الTل�ة (ي ت���ة  فالســـــــــ
؛ حـ��  ـل�J ال�المـ�$ ذو! اإلعـاـقة ال.ــــــــــــــ�عـ�ة ـ,ال��حـلة اإلعـ�ادـFة)  الخ
ـ�ار مـهارات الفه! الق�ائي

  ).١ق��ة معامل االرت
اy ال��ائي ل�تd األزواج ال��ت
9ة ت.او! (
ال��ائج  و0T�C تف.ــ�� تل1 ،  وم0 إج�الي ن�ائج الف�ض األول ی�sــح أنه ب2جه عام ق� ت	ق7     

  ,�ا Fأتي:
أن اس��5ام م�+ة إدم2دو ق� أتاح ج2ًا م0 ال��عة وال�قة ,ال�فB ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة   - 

 ال.�ع�ة ,ال+ف األول اإلع�اد!. 

إدم2دو ق� اش��ل على مع:� إشار! خاص ,Tل درس م0 دروس  -  أن اس��5ام م�+ة 
 ال��+ة. ال
�نامج وه$ا ال�ع:� م�2ف� ,Tfل ورقي وTfYل إل@��وني على 

وق<  -  إل�ها  وال�ج2ع  ال�عل�  ت	��ل م+ادر  لل�الم�$  أتاح  ق�  إدم2دو  م�+ة  اس��5ام  أن 
 ال	اجة.

أن اس��5ام م�+ة إدم2دو ق� أتاح ف�صة ال�2اصل مع أول�اء األم2ر، واالس�فادة م�ه� في   - 
.>�
 م�ا,عة أب�ائه� وم�ارس�ه� األن9fة ال�عل���ة على م�+ة إدم2دو م0 ال

م� -  اس��5ام  ف�دFة أن  وiنfاء م:�2عات  الف�د!  لل�عل�  قC2ة  ف�ًصا  أتاح  ق�  إدم2دو  +ة 

ات C9ة وال��رfاألن �Fانات ال�الم�$ داخل ال�:�2عة العامة، وم0 ث� تق�Tمiق�رات و d.ح

 ال��اس
ة، ,اإلضافة إلى ت���sه للw95 ال�عل���ة الف�دFة ال5اصة ,Tل تل��$. 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< <  E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DN<DNLNL 
 

  ٦١٨  

التالميذ  لدى    الفهم القرائي تنمية مهارات  منصة إدمودو في  مما تقدم يتبين أثر استخدام       
  . ذوي اإلعاقة السمعية بالصف األول اإلعدادي

  "توصيات البحث" 
�  ، `�+� تق5`! ال
1ص�ات اآلت�ة: الالي ب3اء على ال3
ائج ال
ي ت1صل إل�ها ال�

ال.�ع�ة؛ ألنها األساس ال$! ت
�ى عل�ة مهارات ت���ة ال��وة اللغC2ة لل�الم�$ ذو! اإلعاقة   -
 . الفه� الق�ائي في م�5لف ال�.�C2ات 

 االه��ام ,ال:انd ال
+�! لل�	�J2 وت���sه الع�ی� م0 ال+2ر ال�ع
�ة واإلشارات ال�الة. -

اإلعاقة  - ذو!  ال�الم�$  وذاك�ة  ان�
اه  ضعف   dت�اس ق+��ة  ق�ائ�ة  م2ض2عات  اخ��ار 
 ال.�ع�ة.

-  Jل� الق�ائي  الفه�  مهارات  ت���ة  في  وت��2فها  اإلل@��ون�ة  ال�عل�  ب�pات  م0  االس�فادة 
 ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة.

ال�عامل مع 8ل تل��$ على أنه حالة قائ�ة ب$اتها، وله خ+ائ+ه وق�راته وم�2له وحاجاته   -
  ال5اصة ,ه. 

  "مقترحات البحث" 
مه - ل����ة  إدم2دو  م�+ة  قائ� على  ل�J ب�نامج  ال+2تي  وال2عي  ال:ه�Cة  الق�اءة  ارات 

 تالم�$ ال��حلة اإلع�ادFة. 

 .ال�انC2ة  ال��حلة hالب  ل�J ال�ع�فة وراء ما ت���ة مهارات اس��5ام م�+ة إدم2دو في  -

  المراجع 
  أوالً: المراجع العربية

). أث� إس��ات�:�ة ال��رBC ال�
ادلي في ت	.�0 مهارات الفه�  ٢٠١٦أح�� ,�5< ع��7 الcه�اني (
، دار  ال��لة ال�ولة ال���
	ة ال�����ةالق�ائي ل�J ال�الم�$ ذو! اإلعاقة ال.�ع�ة.  
  . ٣١٢- ٢٩٥)، ١٠(٥س�ات لل�راسات واأل,	اث، ع�ان، األردن، 

ة ال�فاعلة على ت��ة �ع�  ).  ٢٠١٧أس�اء ع
� ال5ال7 ع
� الف�اح (�أث� اخ�الف ال���ات ال�عل
!، ماج.��� (غ�� م�2fرة)، مهارات م�-
مة ال+اس( اآللي ل�& %الب ت#�
ل
جا ال�عل

 كل�ة ال���Yة ال�2ع�ة: جامعة ب�ها. 
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ال�عل���ة:    Edmodo). ش
Tة  ٢٠١٧، وح+ة ب�< م	�� الfاFع (أف�ان ب�< ع
� ال�ح�0 الع��� 
، ال��c8 الق2مي لل
	2ث، م�لة العل
م ال���
	ة وال�ف0ةم�اجعة ل
عu األدب�ات العل��ة.  

  .٩٠- ٧٥)، ٢( ١فل.0�9، 
، ال�nس.ة  م�لة ال��ر	( وال�ق�ة). اإلدم2دو ت+2ر ج�ی� لل�عل�� وال��رdC.  ٢٠١٣إلهام ال�اص� (

، م�اح على: ٤-١  ،)١٧٢الع�د (ال�Cاض: ال.ع2دFة،  العامة لل��رdC ال�ق�ي وال�ه�ي،  
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=942&issueNo=32(12/1

1/2017) ) ,�9س  حاف�  ال�اصة).  �9,٢٠١٠س  االح�اجات  ذو6  لل9ل8ة  ال��اهج  ف دار ت# ع�ان:   .
�fاعة وال�
 وال�2زCع.  ال�.��ة لل9

. القاه�ة:  ال��اهج ال���
	ة ل=و6 االح�اجات ال���
	ة ال�اصة). ٢٠١٢ح.ام م	�� مازن ( 

ة األكاد��Fة.�Tال�  

ت��ة �ع� مهارات الفه! في الق�اءة ع�� ال�ع
ق? س�عًا  ).  ٢٠٠٤ح�ان م	�� س�� ع��ان ف�اض (
  جامعة ع�0 ش�B.ماج.��� (غ�� م�2fرة)، 8ل�ة ال���Yة:  �ال��حلة الFان
	ة.

  الق2قعة   زارعات   ال+�  ال�ل��$ات   ل�J  الق�ائي  الفه�  في  الف�وق ).  ٢٠١٥(  ال��Yc!   هللا  ع
�   ب�<   ش�Cفة
 ال���Yة  مnس.ة  ،وال�أهل  ال�اصة  ال���ة  م�لة.  ال�Cاض   ,��ی�ة   االب��ائ�ة  ال��حلة  في

  . ٣٥١- ٣١٢ ص  ص  ،)٩(٣ م+�،ب�ها:  ،وال�أه�ل ال5اصة
) الع2اد  م	��  ب�<  وه�یل   ،BCال� ب0 صالح  (ن|�Cة  h٢٠١٣ارق  إس��ات�:�ة   7�
ت9 فعال�ة   .(

ت�ه��Fةـ  اس�ع�اضـ  م�اجعة) في ت	.�0 مهارات الفه� الق�ائي ال	�في ال�
اش� لل9ال
ات 
، جامعة الق+��، ال.ع2دFة، م�لة العل
م ال���
	ة وال�ف0ةال+� في ال��حلة االب��ائ�ة.  

٩٦٣- ٩١٣)، ٢(٦ . 
) اله�,اني  وY:�اء  ح.�0،  أح��  إس��ات�:�ة  ٢٠١٦ع
� هللا  على  قائ�  تعل��ي  ب�نامج  فاعل�ة   .(

، م�لة ال�عه� ال�ولي لل�راسة والI+8 ال	2اس ال��ع�دة لعالج ,عu صعY2ات ال�عل�.  
 . ٣٢- ١)، ٦(٢ج.�، ب�9Cان�ا،  

 ) BCارق ب0 صالح ال�hالفه� الق٢٠١٤ع��ان ب0 علي ال���عي، و .(  Jال@�ابي ل� ��
�ائي وال�ع
ال9الب ال+� ال�ل�	ق�T, 0ل�ات ال�nس.ة العامة لل��رdC ال�ق�ي وال�ه�ي في ال��ل@ة 

ال.ع2دFة م��ان�ة-الع��Yة  وال�أهل.  -دراسة  ال�اصة  ال���ة  ال���Yة  م�لة  مnس.ة   ،
 . ١١٢- ٨٢)، ٣(١م+�، ب�ها: ال5اصة وال�أه�ل، 
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  ٦٢٠  

��� ب�pة تعل� إل@��وني قائ�ة على أشTال تق��F ال�عل�قات ). أث� ت+ ٢٠١٣ع+ام ش2قي ش
ل الcق (
الfارحة الفائقة في ت���ة ,عu مهارات الفه� الق�ائي والقابل�ة الس��5امها ل�J ال�الم�$ 

)، ٥٢الع�د (ال.ع2دFة،  ،  م�لة دراسات ع��ة في ال���ة وعل! ال�فJضعاف ال.�ع.  
١١٠- ٦١ .  

تعل! اللغة الع��ة  ).  ٢٠٠٨، وماه� شع
ان ع
� ال
ار! (علي سع� جاب هللا، ووح�� ال.�� حاف�
M
ة إی��اك لل9
اعة وال��f ل=و6 االح�اجات ال�اصة ب? ال�-�	ة وال�89�Tالقاه�ة: م .

 وال�2زCع. 
). العالقة ب�0 ت@��1 ال��$جة ال.ل�82ة وت���ة ال�هارات االب�@ارCة ل�J  ٢٠١٣ع�اد ث�وت ش�قاو! (

ال�Oت�� ً�ا: دراسة م9
قة على م�ارس األمل ,�	اف|ة أس2ان.  األhفال ال�عاق�0 س�ع
لل��مة االج��اعة والعQ�ون  ال0ادس  ال�ولي  ال�5مة االج��اع�ة وت�C29   –  العل�ي 

 . ٤٨٢٧- ٤٧٥٥)، ١٢الع2fائ�ات، 8ل�ة ال�5مة االج��اع�ة، جامعة حل2ان، ال�:ل� (
 تالم�$   ل�J  الق�ائي  االس��عاب   ت	.�0  في  ال�عاوني   ال�عل�  فعال�ة).  ٢٠١٣(  العcCc  ع
�   ف2از  ع��

 الcقاز7C،  جامعة:  ال���Yة  8ل�ة  ،ال�اصة  ال���ة  م�لة.  والعادی�0  ال�عل�  صعY2ات   ذو! 
 . ١٨١-١٥٥، )٢( الع�د 

). ات:اهات ال9ال
ة ال�عل�ة ن	2 أن|�ة إدارة ال�عل� م0 خالل ٢٠١٧فا�hة ع
� ال+�� دش�ى ( 
- ٣٣٢)،  ٣(٦٧: جامعة 9�hا،  م�لة Sلة ال���ة.  Edmodoاس��5ام ت9
�7 إدم2دو  

٣٦٣ .  
  .ال@�d  عال�: القاه�ة. ال�اصة االح�اجات  ل=و6  ال��ر	J). ٢٠٠٣( ز2�Cن  ال	���  ع
�  ك�ال

)  ��
ع ال.��  ال�0عة)).  ٢٠٠٠ماج�ة  (اإلعاقة  �أع�ه!  لل��f  ال0امع
ن  صفاء  دار  ع�ان:   .
  وال�2زCع. 

) ال
ار!   �
ع الفه� ٢٠٠٩ماه� شع
ان  مهارات  ت���ة  في  ال$ه�ي  ال�+2ر  إس��ات�:�ة  فاعل�ة   .(
ال:�ع�ة  ،  م�لة دراسات في ال��اهج و%�ق ال��ر	Jالق�ائي ل�الم�$ ال��حلة اإلع�ادFة.  

م+�،    ،Bش� ع�0  جامعة  ال���Yة:  8ل�ة   ،BCال��ر و�hق  لل��اهج  الع�د  ال�+�Cة 
)١١٤- ٧٣)، ١٤٥ .  
ة الق�اءة ال��#�رة في ت+0? مهارات الق�اءة  ).  ٢٠٠٨ي ناجي ال��اعي (م	�� عل�أث� إس��ات

ال�ه�	ة ل�& %الب ال�ف ال�امJ األساسي في م�ی�	ة ال���ة وال�عل! لل
اء ق�8ة 
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. ماج.��� (غ�� م�2fرة)، 8ل�ة العل2م ال��C2Yة: جامعة آل ال
�<، ال�ف�ق في األردن
  األردن.

  الفه�   ت	.�0  في  حاسY2ي  ب�نامج  اس��5ام  أث�).  ٢٠١٧(  ال	ل2ان  هللا  ع
�   العcCc  ع
�   فه�   ب0  ُمعاذ 

�ة  دراسة:  ال�Cاض   م�ی�ة  في  االب��ائ�ة   ,ال��حلة  ال+�  لل9الب   الق�ائيC�:م�لة  .ت 
- ٦٣  ،)١٨(٥  م+�،ب�ها:    ،وال�أه�ل  ال5اصة  ال���Yة  مnس.ة  ،وال�أهل  ال�اصة  ال���ة

٩٣ .  
:  على   م�اح  ،اإلعالم   وسائل  م�c8.  ال�0ع  وضعف  ال��!).  ٢٠١٧(   العال��ة  ال+	ة  م�|�ة

10/12/2017)(http://.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/ar/ 

). أث� ال�عل�� اإلل@��وني ,اس��5ام ن|ام إدارة ال�عل� ٢٠١٦ن2رة ب�< أح�� ب0 ع
� هللا ال�ق�ن (
). 3على ت	+�ل hالب ال+ف ال�اني ثان2! في مق�ر األح�اء (   (Edmodo)إدم2د 

ار س�ات ن2 ل�عل�� ال�ف@�� ,ال�عاون مع د م�c8 دی
2   ،ال��لة ال�ولة ال���
	ة ال�����ة
	
 . ٢٩- ١)، ٩(٥ ،2ث، ع�ان: األردنلل�راسات وال

في ت���ة مهارات ال�عل� ال��|� ذاتً�ا واالت:اه    Edmoda). اس��5ام م�+ة  ٢٠١٧ه
ة هاش� م	�� (
م�لة ن	2 ت��2فها في ت�رBC ال�راسات االج��اع�ة ل9الب ال�بل2م العام ,Tل�ة ال���Yة. 

االج��اعة لل�راسات  ال���
	ة  8ل�ة  ال��عة  االج��اع�ة،  لل�راسات  ال��C2Yة  ال:�ع�ة   ،
 . ١٣٩-٩٩)، ٩٠ال���Yة: جامعة ع�0 ش�B، م+�، الع�د (

  ال�اصة   ال���
	ة  االح�اجات   ذو6   دمج).  ٢٠١٠(  ق��یل  رجd   و�Fiان  ال25لي،  ال�ح�0  ع
�   هfام 
  .وال��ج�ة لل9
اعة ال�+9فى دار: ب�ها.  ال����عي ال�مج إلى األ%فال ر	اض  م?

  ال�عل��   م�خل  على  قائ�  ب�نامج).  ٢٠١٦(   ف�اض   س��   م	��   وح�ان  حاف�،   إس�اع�ل  ال.��   وح�� 
.  االب��ائ�ة  ,ال��حلة  ال+�  ال�الم�$   ل�J  وال@�ا,ة  الق�اءة  مهارات   ل����ة  ,ال	اس2ب   ال�عcز

 . ١٣٢- ١٥ ،)٢١٦( الع�د  ،ال��ر	J و%�ق  ال��اهج في دراسات  م�لة
  ). ٢٠١٧- ٢٠١٦(  ال�امعي  ق8ل  ما  لل�عل!   اإلح�ائي  ال�ل�_ ).  ب ٢٠١٧(   وال�عل��  ال���Yة  وزارة

 :على  م�اح  الق�ار،  ات5اذ   ودع�  ال�عل2مات   ل�|�  العامة  اإلدارة
http://emis.gov.eg/matwaya_egov.aspx?id=401 (10/12/2017)  ) ة وال�عل���Yال�ف د).  ٢٠١٧وزارة ال�� =م
اصفات ال
رقة االم�+انة الم�+ان اللغة الع��ة ل�الم

. ٢٠١٧-٢٠١٦األول اإلع�اد6 ���ارس األمل لل�! وضعاف ال�0ع للعام ال�راسي  
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على: م�اح   .!2Yال��  �C2وال�ق لالم�	انات  الق2مي   c8ال�� 

http://moe.gov.eg/depertments/special_education/index.html 
  ثانيًا: المراجع اLجنبية
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