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 :الملخص

تبذل الكثيرذذنااذدالكذذود ا حذدول انيريذذتااذذدار ذ اتذذدمرنامذنةالكت اذذرقاكاوابذذتالدجال في ذتسادتهذذ  اكذوا حقامذذ اا ههذذيتحيا

يرزاب ضذحيامذ اون ذتالهذتخولاساكدهذين اتثيدكد رذيالكت اذرقالكاتوذدننساثاذيااداتذونروالكوابذتالدجالكت ارارتالكاختافتسادرتا

ل في تافا ادهين اتثيدكد ريالكت ارقالكاختافتساثأ حزنالكنيهدوادر حزنالكنيهوالكانادكتادغرنهيسا ذوارهذحقامذ الكثيرذنا

رتارقالألثيورارذتارقالج تايفرذتارقالج تدذيورتقامأذواريبتذتاادال ر يبريتالكت ات دوافارحقاهدلءارثيدالكذ ااذدالكيينرذتالكيفهذ

ونلهيتاثيرنناردالهتخولقالكدهين الكت ارارتاثيكنيهوالآلك اايال اكساودناثبرنام اخفضالكتدتنقانرثاتتدمنامرحياثيرناادا

لااذدانذونالكتذدتنادلكأاذ الكبنلاجالكاهارتادلألك يوالك اراتالكت اتوخ الكبح تادلكهذندنامذ ايفدهذحقسادبيكتذيك اتخفذراثيرذن ا

ا.لكيفه اكورحقسادبلك ارهتخوقاثيرناادالكا اارداهلهالكدهراتاثا ززاار يب ام ات اراحقااحيننالدالثهيبحقاا نمسا وروه

درشينتا"با دد"ااك اردارهارتالهتخولقالكدهين الكت ارارتادلكتثيدكد رتام اا ي ات ارقالدجال في تاتتاي امذ اريحذياتذ وجا

م اا يك تالكفند الكفنورتابردالكوابتالدجال في تقامتتيدعاونلن ادرهيكروالكت ارقابايارييهوا ذونلتاثذ ااذيحقااودنل اهياي ا

دتفروام ات ارقالكوابتالدجال في تالأليايوالكهادثرتالكانغدوامرحياداثهذيبحقالكافذيهرقالكا أذونقاادتذنبالكبينيذتالداتدذارقا

نرذيهالكفترذيتافياذسادلدجافي ذسالكهذا رتاخيدذساماذداخالكذسارذتقاتنأرذ الكذللتالجزريءاادالكفيذددالكتذ اكحذياودنام ذي امذ ا

دتودرنا ونلتحقالكت برنرتادلجبتثينرتسامأفوتابنيياجاتونرب اكذت اقااحذينلتاتدذارقالجزرذيءابيكنيهذوالآلكذ الكاتخدذةا

  .كفنسالكا ي ررداها ري

الكا ي اها ريقا-لكنيهوالآلك اا-تدارقالألزريءاا-لكتدارقا مصطلحات البحث:

Abstract: 
Many countries are making great efforts to provide educational opportunities for the students 

with disabilities and seek to merge them in their various educational institutions. Some of 

them are distinguished in terms of their usage of advanced learning technology means. The 

training of the students with disabilities is the problem on the various educational 

technologies such as computer devices, laptops and others, and it contributed in many of the 

positive points that they benefit, whether psychologically, academically, socially or 

economically. 

Keywords: Adobe illustrator – Skills - Fashion design - Hearing impairment 

 :مشكله البحث

 دراثدادريغتااشثاتالكبنثام الكتهي جتالآلترت:
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(اكت اقااحينلتاتدارقالألزريءابيكنيهواAdobe illustratorاياهدالكتددنالكاأتنحاكابنيياجالكتونرب ابيهتخولقا) 

 لآلك الكاتخدةاكفنتالكا ي رداها ري؟ا

اميفارتالهتخولقا)  ااحينلتاتدارقالجزريءابيهتخولقاAdobe illustratorاي (ام الثهيوالكفتريتالكا ي يتاها ري

الكنيهوالآلك الكاتخدة؟

 أهداف البحث:

(اكت اقااحينلتاتدارقالجزريءابيكنيهوالآلك الكاتخدةاAdobe illustratorتدارقابنيياجاتونرب ابيهتخولقا) -1

 كفنسالكا ي رداها ريقا

(ام الثهيوالكفتريتالكا ي يتاها ريااحينلتاتدارقالجزريءاadobe illustrator ريساميفارسالهتخولقابنيياجا) -2

 بيهتخولقالكنيهوالآلك الكاتخدةق

اها ريااعاللتحداداعالكا تاعااداندكحدقلكاهيهاتام اتنأر اتدلم الكويكبيتالكا ي يتا -3

 أهمٌة البحث:

ال في تاا -1 اكلدج ادلكاحينب الكا نم  الكاهتدب اكنمع اخدردي الكا ون الكتونربرت ادلكودنلت ال كثتنديرت الكبنلاج يونه

 لكها رتام اا ي اتدارقالجزريءقا

 تالكها رتقادلثبسالكتودنلتالكتثيدكد رتام اون الكتونرسالكاهتخواتام ات ارقالدجال في ا -2

 تف ر اودنالكتثيدكد ريالكنوريتام اا ي انفيرتالكفنيتالكخيدتام الكا تاعق -3

 لينلءالكاثتبتالك نبرتام اا ي انفيرتالدجالجنتري يتالكخيدتق -4

 فروض البحث:

ااهتدبا) -1 افيو ااندينرت امند اللتاوجكت ام ا1.ق.تد و الكها رت ابردااتدهو اون يتالكويكبيتالدجالجفي ت )

الكا نم الكأبا ادلكب وجاكديكحالكتوبر الكب وجلجختبينا

(ابردااتدهو اون يتالكويكبيتالدجالجفي تالكها رتام ا1.ق."اتد وامند اللتاوجكتااندينرتافيوااهتدبا) -2

 لجختبينالكاحينبالكأبا ادلكب وجاكديكحالكتوبر الكب وج

ااهتدبا) -3 افيو ااندينرت امند اللتاوجكت ابردااتدهو اون يتال1.ق.تد و ام ا( الكها رت كويكبيتالدجالجفي ت

 لجختبينالكا نم الكاحينباثث الكأبا ادلكب وجاكديكحالكتوبر الكب وج

تد وامند اللتاوجكتااندينرتام ااهتدبالكتدلم الك يقا)لكشخد ادلج تايف (اكاويكبيتاللتال في تالكها رتا -4

ا ب ادب واتوبر الكبنيياجالكاأتنحق

 الخطوات اإلجرائٌة للبحث:

 منهج البحث: -1

 لتبعاهللالكبنثالكايحجالكت نرب ابي ضيمتااك الكونلهتالكتوبرأرتق

 حدود البحث:-2

 :اتدارقابنيياجاتونرب اكلدجال في تالكها رتام اا ي اتدارقالألزريءقاحدود موضوعٌة

ا(اويكبساادالكايتهبيتاكييوبالكدقادلكبثقاب وهاقا.2:افريساتتثدداادا)ااااااحدود بشرٌة

 :اييوبالكدقادلكبثقاب وهااااامكانٌةحدود 

 هـ1438ا-قا2.17:اتقال نلءالكونلهتام افيقاحدود زمنٌة      



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

53 

 أدوات البحث:-3

(اكت اقااحينلتاتدارقالجزريءابيكنيهوالآلك الكاتخدةاكفنساAdobe illustratorبنيياجاتونرب ابيهتخولقا) -1

 لكا ي رداها ريقا

 لكتندر الكا نم اكاويكبيتالدجال في تالكها رتقلختبيناتندرا ا با /اب وباكأريسااوبا -2

 لختبينااحينجا با /اب وباكأريسااوبالثتهيوالكاحينلتاكاويكبيتالدجال في تالكها رتقا -3

ااأريسالكتأورناكالختبينالكاحينبق -4

 الدراسات السابقة: 

بت ارقاتدذارقالجزرذيءاكررذنالكاتخددذردالتف اث اادا)لكتنث (اد)الكشيم  اادلكزهنلي (ااعالكونلهتالكنيكرتام الجهتايقا

دكثيحيالهتخواتالكون الكتأارورتادهللار ثوالهارسالكونلهتالكنيكرتاكتدظرفحيالكنيهوالآلك ام ات اذرقاتدذارقالألزرذيءسااد ذوا

راثدال ميونااداونلهتاث ااذدا)لك رذزلدج(ادا)لكشذيا (اد)فبذواي(امذ الكت ذنرافاذ الاثييرذيتاد ذونلتالدبالجفي ذيتا

كهذذا رتادلنتري ذذيتحقادرهارذذتاودنهذذقامذذ الكا تاذذعساد ذذوارددذذتاهذذلهالكونلهذذيتابأهارذذتالكتنثرذذزافاذذ انيهذذتالكبدذذنامذذ ال

لكتونرساكاويكبيتالكا ي رداها ريادثلك الهتخولقالكتثيدكد ريالكنوريتاادايحيا)لكنيهوالآلك (ام الكتذونرساكحذسالكفنذسانتذ ا

رتااايار ينابي ر يوافا الك دليوالكيفهرتادلج تايفرذتادلكت ارارذتاكاويكبذيتاتثددالكويكبيتارثيناميفارتام الك اارتالكت ارا

الكا ي رداها ريق

 اجراءات البرنامج )التجربة(

بدل عاكأيءادلنوام اا–هاا1439-1438لكفد الكونله الجد اكا يقالك يا  اا–لهترن الكبنيياجامد اونله اثيا ا 

نيضنناخاسادرنب دداو رأتسار نتالكبينيتازرينلتالهتوالفرساكا يهوالألهبدعسارهترن الكاأيءاانيضنتردسازادالكا

دانلثزالكدقاب وناد واتقالختريناييوبالكدقادلخترينا يفتااييهبتادت حرزهياكتتييهوااعااياهدااخوواكسام الكبنيياجا

الكاأتنحاد واندف افيوات حرزهيالآلت :

 حيادفووالك ريتقاييهبتالكأيفتاادانرثال ضيءنادلكتحدرتالك رونادتييهب 

كتتاثدا ارعالكويكبيتااداا"Uاييهبتالكويدجتادلكاأيفواكتثدداانرنساكاويكبيتادت حرزهيافا اشث اننرا" 

 لكتدلد الكبدنجادلكنه ادل ونلث ااعالكبينيتاداعالكا ادفتام الكأيفتق

 قAdobe illustratorتدمرنانيهبيتاشخدرتاب ووالكويكبيتااتدمنابحيابنيياجا 

 البرنامج التدرٌبًاعداد 

 تقاتنوروالألهولرالكا نمرتادل ونلثرتق 

فنضالكبنيياجالكتونرب افا اا ادفساادالكخبنلءام اا ي اتدارقالألزريءادلكاييهجادلكنيهوالآلك ادفاقالكيفسا 

 كاتدد اكاددننالكابونرتاكابنيياجام اضدءالكحورالك يقااداخال الك ييدنالآلترت:

ابيكحورا الكه ل  النتبيو ااوب اتنأرأس ا-لكانلو الكتونرب  اكاانتدج الكايوأ  الألهولرادلكانتدبااعاا-لكتهاه  اوبالتفي 

ادنتالألهادوالك اا الكاهتخوقام الكانتدجالكتونرب قا-اوباهحدكتاددضدحالكدريغتاا-لكبنيياجالكتونرب ا

 ت ور الكبنيياجادمأياآلنلءالكاتخددردادبييءافا الكت ورالتالكاأتننتق 

 وقد استندت الباحثة عند بناء البرنامج على األسس التالٌة: 

 رهيساهرثدكد  :اادانرثاخدينةالكانناتالك انرتادخدينةالكدقق -1
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ارهيساايح  :ااداخال الهتنلتر رتالكت اقال تأيي اده الهتنلتر رتاتترحاكاويكوالكتونجاكاددد اكون سالجتأيد -2

لكتهحرالتاكاويكبيتاكتلكر الكد دبيتادلر يوالكدهين ادلألهيكروالكت اتاّثيحقابنهواهلهالجهتنلتر رتااداخال اافويءا

 ادااتأيداايارت اّاددقاده ااييهبساكوبر تالكدقق

 أهداف البرنامج التدرٌبً:

 األهداف المعرفٌة: -1

 تتفحقالكويكبتارهارتالكنيهوالآلك الكاتخدةاثاهيفوام اا ي اتدارقالألزريءاخيدتق 

 كفيرتالكات وونام الفولوالكتدارققتوب الألهيكروال 

 ل كايقابيكأدلفوالك اارتادلكابيوئالكفيرتاكتدارقالألزريءابيكنيهوالآلك ق 

 تدلثوالكتأوقالك اا ام اا ي الكبنلاجالكاتخددتااداخال اتوبرأيتابنيياجق 

اقAdobe illustratorتت نرافا الألودلتادلكأدلنقادلجهتخولايتاكبنيياجاا-

 اإلجرائٌة:األهداف  -2

الثهيوالكويكبتااحيننانهقازجااتثيا ادمأياكألهسالك اارتقاا-

الكتونروافا الهتخولقالكبنيياجام افا ااالاسااتيدفتاكاخيايتالكاختافتقا-

اتتأدالهتخولقالاثيييتابنيياجالكفدتدشدوادتأيرنلتسالكاختافتادتدظرفحيام اا ي اتدارقالألزريءقاا-

اتالكاابهرتاداثاالتحيابيهتخولقاددضعالكتأيرنلتالكاديرتادلكاالاسقتتأدانهقالكتدارقالكاهونياا-

اتهتنوثاتشثراتاايتيجاكااالبساداثاالتحيقا-

 النتائج:

ثاذياا–تقالثنهذياهذيبأياا–كأوا ياتالكبينيتاب واتوبر الكبنيياجابيكتدد ااك ايتينجالكبنثابيهتخولقافوواادارودلتالكأريسا

ندذين ااييهذواك ريذتالكبنذثساديتر ذتاكذلك اتذقالكتددذ اكيتذينجالكبنذثادلكتذ اتدضذحاتاتاا يك تالكبريييتادمذ ارهذادوال

ادنتامندضالكبنثادلكااياتام الآلت :

ا) -1 ااهتدب افيو ااندينرت اللتاوجكت امند  ام ا1.ق.تد و الكها رت الجفي ت الكويكبيتالدج اون يت ااتدهو  ابرد )

 لجختبينالكا نم الكأبا ادلكب وجاكديكحالكتوبر الكب وج

ااهتدبا)ا -2 افيو ااندينرت اللتاوجكت امند  ام ا1.ق.تد و الكها رت الجفي ت اون يتالكويكبيتالدج ااتدهو  ابرد )

 لجختبينالكاحينبالكأبا ادلكب وجاكديكحالكتوبر الكب وج

ا) -3 ااهتدب افيو ااندينرت اللتاوجكت امند  ام ا1.ق.تد و الكها رت الجفي ت الكويكبيتالدج اون يت ااتدهو  ابرد )

ام الكاحينباثث الكأبا ادلكب وجاكديكحالكتوبر الكب وجلجختبينالكا ن

ا ب ا الكها رت اكاويكبيتاللتال في ت ا)لكشخد ادلج تايف ( ام ااهتدبالكتدلم الك يق ااندينرت امند اللتاوجكت تد و

 دب واتوبر الكبنيياجالكاأتنحق
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 وفٌما ٌلً عرض لبعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً:

ا
 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌب1ًرقم )شكل 

 

 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبًشكل رقم )

 

 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبًشكل رقم )
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 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌب4ًشكل رقم )

 

 
 أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً( بعض 5شكل رقم )

 

 
 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌب6ًشكل رقم )
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 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌب7ًشكل رقم )

 

           
 ( بعض أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌب8ًشكل رقم )

 

 
 أعمال الفتٌات بعد تطبٌق البرنامج التدرٌبً( بعض 9شكل رقم )
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 المناقشة:

اهدراتهت نضالكبينيتابيكتفدر الكيتينجالكت انداتافارحيالكويكبيتام ا ارعامندضالكبنثاده اثيكتيك :

 الفرض األول:

لكبنيياجاتد وامند اللتاوجكتااندينرتابردارولءالكويكبيتاللتال في تالكها رتام الك ييوالكيظنجا ب ادب واتوبر ا

الكفنضاالكاأتنحق ( بٌن متوسطً درجات 0.01" توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )كاتنأ اادادنت

انهيوالكاتدهواا،“الطالبات ذوي االعاقة السمعٌة فً االختبار المعرفً القبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي  تق

كالختبينالكا نم سادنهيوا راتا)ت(اكوجكتالكفند اديتر تحياثايالكنهيب ادلجيننلرالكا رينجاكاتوبر الكأبا ادلكب وجا

ام الك ود الكتيك :

 ( 1جدول ) 

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة )االختبار المعرفً( فً التطبٌق القبلً والبعدي

 المعرفً االختبار
متوسط درجات 

 الطالبات

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد 

درجة 

 الحرٌة

قٌمة )ت( 

 المحسوبة
 مستوى الداللة 

ا35ق3 4ق7 التطبٌق القبلً

 2.ق17 19 .2
ولكتااندينريافيوا

 1.ق.اهتدبا
 2.83 15.35 التطبٌق البعدي

ا
اباغا الكبنيياج اتوبر  اكاويكبيتا ب  الكأبا  الكتوبر  ام  الكا نم  اون يتالجختبين ااتدهو ارد الكهيب  الك ود  ااد رتضح

ا)4ق7) الكا رينج ادلجيننلر اس ا)35ق3( الكا ادفت اكيفس الكب وج الكتوبر  اون يت ااتدهو اباغ اثاي اسا35ق15(س )

الكاهتدبالكتندرا83ق2دلجيننلرالكا رينجا) اردضحالنتفيعا ابارتا(اااي ادبنهيوا راتا)ت( الكبنيياجاس اتأورق  اب و

(ااايارنأ الكفنضالكهيب ا19(اسادون يتاننرتا)1.ق.(اده ارثبناادا)ت(الك ودكرتافيوااهتدباوجكتا)16.ق17)

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى االعاقة السمعٌة فً 0.01"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند مستوى )

 لقبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي ".االختبار المعرفً ا

 الفرض الثانً:

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوي 0.01" توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )كاتنأ اادادنتالكفنضا

راتقانهيوالكاتدهوالكنهيب ادلجيننلا،“االعاقة السمعٌة فً االختبار المهارى القبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي 

الكا رينجاكاتوبر الكأبا ادلكب وجاكالختبينالكاحينبسادنهيوا راتا

ا)ت(اكوجكتالكفند اديتر تحياثايام الك ود الكتيك ا:

 ( 2جدول ) 

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة )االختبار المهارى( فً التطبٌق القبلً والبعدي 

اختبار 

 المهارات
 المتوسط التطبٌق

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد

درجات 

 الحرٌة

قٌمة )ت( 

 المحسوبة
 مستوى الداللة 

رسم زى 

 متكامل

 37ق.ا15ق. لكأبا 
ا16ق33ا19ا.2

ولكتااندينريافيوا

 49ق.ا65ق4 لكب وج 1.ق.اهتدبا

استخدام 

 المالمس

 37ق.ا15ق. لكأبا 
ا89ق32 19ا.2

ولكتااندينريافيوا

 51ق.ا55ق4 لكب وج 1.ق.اهتدبا
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رسم 

 المسطحات

ا..ق.ا..ق. لكأبا 
ا93ق.4 19ا.2

ولكتااندينريافيوا

 .5ق.ا6ق4 لكب وج 1.ق.اهتدبا

اعداد 

تشكٌلة 

 انتاج

ا..ق.ا..ق. لكأبا 

ا22ق26 19ا.2
ولكتااندينريافيوا

 76ق.ا45ق4 لكب وج 1.ق.اهتدبا

المهارات 

 ككل

ا73ق. 3ق. لكأبا 
 9ق62 19 .2

فيواولكتااندينريا

 25ق1ا25ق18 لكب وج 1.ق.اهتدبا

ا

 ٌتضح من الجدول السابق أن:

 التعلٌق على المهارة األولى: 

(اسادلجيننلرالكا رينجا0.15اتدهواون يتالجختبينالكاحينبام الكتوبر الكأبا اكاويكبيتا ب اتوبر الكبنيياجاباغا)

(اااياردضحا0.49(اسدلجيننلرالكا رينجا)4.56لكا ادفتا)(ساثاياباغااتدهواون يتالكتوبر الكب وجاكيفسا0.37)

ابارتا) ا)ت( ادبنهيوا رات الكبنيياجاس اتأورق الك ودكرتافيوا33.16لنتفيعالكاهتدبالكاحينباب و اده ارثبناادا)ت( )

"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند مستوى (ااايارنأ الكفنضالكهيب ا19(اسادون يتاننرتا)1.ق.اهتدباوجكتا)

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى االعاقة السمعٌة فً االختبار المهارى القبلً والبعدي لصالح التطبٌق 0.01)

االبعدي "

 التعلٌق على المهارة الثانٌة: 

(اسادلجيننلرالكا رينجا0.15اتدهواون يتالجختبينالكاحينبام الكتوبر الكأبا اكاويكبيتا ب اتوبر الكبنيياجاباغا)

(اااياردضحا0.51(اسادلجيننلرالكا رينجا)4.55ياباغااتدهواون يتالكتوبر الكب وجاكيفسالكا ادفتا)(ساثا0.37)

(اده ارثبناادا)ت(الك ودكرتافيوا32.89لنتفيعاالكاهتدبالكاحينباب واتأورقالكبنيياجاسادبنهيوا راتا)ت(ابارتا)

"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند مستوى (ااايارنأ الكفنضالكهيب ا19(اسادون يتاننرتا)1.ق.اهتدباوجكتا)

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى االعاقة السمعٌة فً االختبار المهارى القبلً والبعدي لصالح التطبٌق 0.01)

االبعدي "

 التعلٌق على المهارة الثالثة: 

(سا0(اسادلجيننلرالكا رينجا)0باغا)اتدهواون يتالجختبينالكاحينبام الكتوبر الكأبا اكاويكبيتا ب اتوبر الكبنيياجا

ا) الكب وجاكيفسالكا ادفت ااتدهواون يتالكتوبر  اباغ ادلجيننلرالكا رينجا)4.6ثاي اس النتفيعاا0.50( اردضح اااي )

الكبنيياجاسادبنهيوا راتا)ت(ابارتا) الك ودكرتافيوااهتدبا40.93لكاهتدبالكاحينباب واتأورق (اده ارثبناادا)ت(

ا) ادون يت1.ق.وجكت اس ا)ا( ا19ننرت الكفنضالكهيب  ارنأ  اااي "توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند مستوى (

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى االعاقة السمعٌة فً االختبار المهارى القبلً والبعدي لصالح التطبٌق 0.01)

ا" البعدي

 التعلٌق على المهارة الرابعة:

(اسادلجيننلرا0لكتوبر الكأبا اكاويكبيتا ب اتوبر الكبنيياجاباغا)اثايارتضحاردااتدهواون يتالجختبينالكاحينبام 

اباغااتدهواون يتالكتوبر الكب وجاكيفسالكا ادفتا)0لكا رينجا) (ااايا0.76(اسادلجيننلرالكا رينجا)4.45(ساثاي

ت(الك ودكرتا(اده ارثبناادا)26.22ردضحالنتفيعالكاهتدبالكاحينباب واتأورقالكبنيياجاسادبنهيوا راتا)ت(ابارت)

"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند (ااايارنأ الكفنضالكهيب ا19(اسادون يتاننرتاا)1.ق.فيوااهتدباوجكتا)
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( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى االعاقة السمعٌة فً االختبار المهارى القبلً والبعدي لصالح 0.01مستوى )

االتطبٌق البعدي "

 الفرض الثانً:

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوي 0.01" توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )كاتنأ اادادنتالكفنضا

الكاتدهوااالعاقة السمعٌة فً االختبار المعرفً المهارى ككل القبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي " انهيو اتق س

يناثث سادنهيوا راتا)ت(اكوجكتالكفند اديتر تحياثايام الكنهيب ادلجيننلرالكا رينجاكاتوبر الكأبا ادلكب وجاكالختب

الك ود الكتيك :

 ( 3جدول ) 

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق القبلً والبعدي لالختبار ككل

 ككل االختبار
متوسط درجات 

 الطالبات

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد 

درجة 

 الحربة

قٌمة )ت( 

 المحسوبة
 مستوى الداللة 

ا39ق3 7ق7 التطبٌق القبلً
 52ق46 19 .2

ولكتااندينريافيوا

ا41ق3 6ق33 التطبٌق البعدي 1.ق.اهتدبا

ا

(سا7.7رتضحاادالك ود الكهيب اردااتدهواون يتالجختبيناثث ام الكتوبر الكأبا اكاويكبيتا ب اتوبر الكبنيياجاباغا)

(اسادلجيننلرالكا رينجا33.6اتدهواون يتالكتوبر الكب وجاكيفسالكا ادفتا)(ساثاياباغا3.39دلجيننلرالكا رينجا)

(اااياردضحالنتفيعالكاهتدبالكا نم ادلكاحينبام الجختبيناثث اب واتأورقالكبنيياجاسادبنهيوا راتا)ت(ابارتا3.41)

نأ الكفنضالكهيب ا(ااايار19(اسادون يتاننرتاا)1.ق.(اده ارثبناادا)ت(الك ودكرتافيوااهتدباوجكتا)46.52)

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى االعاقة السمعٌة فً 0.01"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند مستوى )

 االختبار المعرفً المهارى ككل القبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي "

 الفرض الرابع:

واالجتماعً( للطالبات ذات اإلعاقة السمعٌة قبل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى التوافق العام )الشخصً 

 وبعد تطبٌق البرنامج المقترح.

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوي 0.01" توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )كاتنأ اادادنتالكفنضا

نهيوالكاتدهوالكنهيب اتقاا،“االعاقة السمعٌة فً مقٌاس التوافق االجتماعً القبلً والبعدي لصالح التطبٌق البعدي 

دلجيننلرالكا رينجاكاتوبر الكأبا ادلكب وجاكالختبيناثث سادنهيوا راتا)ت(اكوجكتالكفند اديتر تحياثايام الك ود ا

الكتيك :

 ( 4جدول ) 

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة فً التوافق االجتماعً للتطبٌق القبلً والبعدي 

مقٌاس التوافق 

 االجتماعً

متوسط درجات 

 الطالبات

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد 

درجة 

 الحربة

قٌمة )ت( 

 المحسوبة
 مستوى الداللة 

ا49ق. 35ق1 التطبٌق القبلً
 51ق.3 19 .2

ولكتااندينريا

فيوااهتدبا

ا37ق. 15ق4 التطبٌق البعدي 1.ق.
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لج تايف ام الكتوبر الكأبا اكاويكبيتا ب اتوبر الكبنيياجارتضحاادالك ود الكهيب اردااتدهواون يتااأريسالكتدلم ا

ا) ا)1.35باغ الكا رينج ادلجيننلر اس ا)0.49( الكا ادفت اكيفس الكب وج الكتوبر  اون يت ااتدهو اباغ اثاي (ا4.15(س

ياجا(اااياردضحالنتفيعاام اون يتالكويكبيتام ااأريسالكتدلم الج تايف اب واتأورقالكبني0.37سدلجيننلرالكا رينجا)

(ا19(اسادون يتاننرتاا)1.ق.(اده ارثبناادا)ت(الك ودكرتافيوااهتدباوجكتا)30.51سادبنهيوا راتا)ت(ابارتا)

( بٌن متوسطً درجات الطالبات ذوى 0.01" توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  عند مستوى )اايارنأ الكفنضالكهيب ا

ابعدي لصالح التطبٌق البعدي "االعاقة السمعٌة فً مقٌاس التوافق االجتماعً القبلً وال

اا:التوصٌات

ضندننالجهتايقابااينهتالأليشوتالكفيرتام اا ههيتاد ا ريتالدجالجنتري يتالكخيدتاكايام اهلهالأليشوتاادا -1

الهارسافأارساديفهرتال تايفرتق

دلكخوايتااضندنناا نلءالكبندثالك اارتاث ام اتخددساكخواتالدجالجنتري يتالكخيدتاددضعالكبنلاجالكاييهبت -2

 لكاالناتاكح جءالألمنلوق

 ضندننالكنبوابردالكتخدديتالكاختافتادزريونالكونلهيتالكبريرتام الك يا يتق -3

 .لجهتفيوناادالكتثيدكد ريالكا يدننادوا حيام اخواسالكا تاع

 المراجع:

 2.16ا–دلج تايفرتالك زلنن:اا اتا ر الك ادقال يهييرتاا–اون الكتدلد اكوبالكا ي رداها ريا–فدرأوسامترنتا -1

1- eawyqib , fatihat - turuq altawasul mae almueaqin sameiaan - aljazayira: majalat jil aleulum 

al'iinsaniat - 2016 

 3..2ا–لكأيهنن:افيكقالكثتواا–الكتونرساكلدجالجنتري يتالكخيدتا–زرتددساثاي افبوالكناروا -2

2- zitun, kamal eabd alhamid - altadris lidhawayi alaihtiajat alkhasat - alqahirat: ealam 

alkutub - 2003 

 ق.2.1ا–فايدا:اولنالكاهرنناا–اتثرررالكاييهجاكاوابتالدجالجنتري يتالكخيدتا–بونسسانيمظابونسا -3

3- butrus , hafiz butrus - takyif almanahij liltalabat dhwyi alaihtiajat alkhasat - eaman: dar 

almasirat - 2010. 

 يا تاا–لكهدولدا:انهيكتااي هترناا–الكتدلم الكيفه ادلج تايف اكوبالكا ي رداها ريا–خرنساهيننافيايدااناوا -4

 ق2.11ا–لكيراردا

4- khayr , sart euthman muhamad - altawafuq alnafsaysun ladaa almaeaqin sameiaan - 

alsuwdan: risalat majstayr - jamieat alnaylin - 2011. 

اارشرارداايهنا -5 ادرهنهقا–لك ير س ااداد حتايظناا اارحق انهيكتااي هترناا–ااشثالتالكا د رداها ري ا–لألنود:

 ق7..2ا–لك يا تالألنويرتا

5- aleayiq , mayshilin mahir - mushkilat almueawaqin sameiaan min wijhat nazar muelimihim 

wa'usarihim - al'arduna: risalat majstayr - aljamieat al'urduniyat - 2007. 

ا–ادنا:الك ادقالكتنبدرتاا–الهتخولقالكثابردتناولخ ابرنتالكا ي رداها ريا-لكهنه سارهايءااناواانادوادآخنددا -6

 ق2.16
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6- alsirsiu , 'asma' muhamad mahmud mahmud - aistikhdam alkimbiutur dakhil bayyat 

almaeaqin sameiaan - musra: aleulum altarbawiat - 2016. 

ا-لكت ارقال كثتندي ام الكاولنسالكه دورتسا ب اردايشتنجالكأوينققاه ادض ييالكأضبيدا-لكشحنجساميرزابدافبوايا -7

 ق2..2ورهابناا-لكه دورت:اا اتالكا نمتا

7- alshahriu , fayiz bin eabd allh - altaelim al'iiliktruniu fi almadaris alsewdyt , qabl 'an 

nashtari alqitar .. hal wadeuna alqidbana- alsaeudiata: majalat almaerifat - disambir 2002. 

 5..2ا–لكه دورت:اا ههتاشبثتالكبريييتاا-لكت ارقال كثتندي الألهسادلكتوبرأيتا-لكاده افبوايسالكابين ارناوا -8

8- almusaa eabd allah , almubarak 'ahmad - altaelim al'iiliktruniu al'usus waltatbiqata- 

alsaeudiat: muasasat shabakat albayanat - 2005 

ا -9 ازث  ارناو انييد اا–لكزدلروجس الكخيدت" الجنتري يت الدج اكاوابت اب و افد ادلكت اق الجتدي  لكايتوباا-"تثيدكد ري

 ق2.18رييرناا16ا-/اhttps://hrdiscussion.comلك نب ا ولننالكادلنوالكبشنرتا

9- alzawayidiu , hanan 'ahmad zuky - "tkanulwjia alaitisal waltaelim ean baed liltalabat dhwyi 

alaihtiajat alkhasit" - almuntadaa alearabii al'iidarat almawarid albashariat 

https://hrdiscussion.com/ - 16 yanayir 2018. 

 ق9..2ا-لكأيهنن:ااثتبتالكبوناا-دون ات ارقالدجالجنتري يتالكخيدتاييهجاا-با ددساثدين -.1

10- bilijun , kuthr- manahij waturuq taelim dhwy alaihtiajat alkhasata- alqahrt: maktabat 

albudr - 2009. 

ا -11 ااناو ادبن ارناو اتثيدكدا-هارايدس اكوالواش بت اكافنيتالكخيدت الكت ارق ااأتنحام اتثيدكد ري الكت ارقااأنن  ري

 ق6..2ا-ادن:انهيكتاوثتدنلها يا تالألزهناثارتالكتنبرتاا-بثاريتالكتنبرتالكيدفرت

11- sulayman , sabhi 'ahmad muhamad - muqarar muqalat fi tiknulujia taelim allaghih 

aladaariha-msir: risalat dukturah jamieat al'azhar kuliyat altarbiat - 2006. 

ريناتوبر الكت ارقالكاواجام اتندر ا دلفوالكارتالك نبرتادلجت يهايندهياكوباوالواا–ردساريهنافا اديكحالكهيكا -12

 ق2.13ا- يا تالكبينتا–لكه دورت:انهيكتااي هترنابثارتالكتنبرتاا-لكدرالكهيوسالجبتولن 

12- alsaalimayn , yasir eali salih - tarikh alnuhud bimustawaa altaelim fi almamlakat 

alearabiat alsaeudiat altawhid nahwaha tullab alsafi alssadis alabtdayy- alsewdyt: risalat 

majstir bikaliat altarbiat - jamieat albaht- 2013. 

ا -13 ارناو اهشيق الكاونهرداا-غنلوس ايظن ااداد حت الكتوبرأرت اكا ادق الك يا رت الكثارت الكاواجام  الكت ارق ابنيياج تأدرق

 ق2.13ا-ادن:ابنثااأوقاكاا تانالكودك الألد اكا ادقالكتوبرأرتا-دلكوابت

13- gharab , hisham 'ahmad - taqwim barnamaj altaelim almaenaa fa alkuliyat aljamieiat 
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