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 لغة اإلشارة

 
 

للصم. يعيش    72يوجد   العالمي  العالم بحسب إحصاءات االتحاد  النامية،   %80مليون أصم في كل أنحاء  البلدان  الصم في  أولئك  من 
 . لغة إشارة 300ويستخدمون أكثر من 

  
هيكلي   اختالفها  الرغم من  المالمح على  لغات طبيعية مكتملة  اإلشارة هي  إلى جنب. ولغات  تتعايش معها جنًبا  التي  الكالم  لغات  ا عن 

 وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم االجتماعية. وتعتبر تلك اللغة شكاًل 
 وذات معجم لغوي محدود، وال تتصف بالتعقيد مثل لغات اإلشارة الطبيعية. ،ا من لغة اإلشارةسطً مب
  

غة اإلشارة في اإلعمال إلذكاء الوعي بأهمية ل بوصفه اليوم الدولي للغات اإلشارة سبتمبر  23 يوم وأعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة
 الكامل لحقوق اإلنسان لفئة الصم.

  
 1.)لغة اإلشارة، االهتمام يطال الجميعمع (م دولي للغات اإلشارة تحت شعار: بأول يو  2018ل في عام  حُتف  او 
 

تستخدم بين الصم في اتصالهم المباشر فيما بينهم يتناقلونها ويتخاطبون بها في صورة إيماءات مرئية تعتمد إن لغة اإلشارة هي اللغة التي  
 العين.وحركة الشفاه والجسد ويتم استقبالها بواسطة  على استخدام أصابع األيدي والعين وتعبيرات الوجه

  إن لغة اإلشارة تستخدم حركة أصابع اليد لتصوير الحروف وحركة اليد أو اليدين مًعا وإيماءات الوجه لتصوير األلفاظ، وتقوم حاسة البصر 
 فيها بمهمة التقاط هذه اإلشارات لترجمة وإدراك معانيها. 

 ة في المجتمع األم.إن لغة اإلشارة ليس لها نفس مفردات وال مصطلحات اللغة المنطوقة المستخدم
 
 

 
 www.un.org/ar/events/signlanguagesday األمم المتحدة، ، سبتمبر" \أيلول  23: ليوم الدولي للغات اإلشارةا"  1

 
 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/161
http://wfdeaf.org/news/theme-for-international-day-of-sign-languages-and-international-week-of-the-deaf-2018/
http://wfdeaf.org/news/theme-for-international-day-of-sign-languages-and-international-week-of-the-deaf-2018/
https://www.un.org/ar/events/signlanguagesday/
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لغة اإلشارة لغة مستقلة ليست دولية كما يعتقد الكثيرون، ومن ثم فهي ليست موحدًة، وهذه هي طبيعة لغة اإلشارة فلكل دولة لغة إشارة 
ومر  مفرداتها،  وإشارات  الجمل،  وتراكيب  النحوية،  قواعدها  الدول من حيث  بين  تختلف  اإلشارة  ولغة  بها،  الصم  بمجتمع  هذا  خاصة  جع 

 االختالف إنما هو ارتباط لغة اإلشارة بطبيعة البيئة، وثقافة المجتمع الذي يتداولها. 
 

إن االختالف في لغات اإلشارة ليس ناتًجا عن االختالف في اللغات المنطوقة، فالوطن العربي كمثال يتحدث اللغة العربية، وبالرغم من  
والسودان واألردن، كما أن هذا االختالف ال يعني أنها لغات منعزلة عن بعضها تماًما،   ذلك فإن هناك اختالًفا بين لغة اإلشارة في مصر

اللهجات، ومناطق استخدام لغة اإلشارة، ورغم ذلك فهي أقرب   لغة إشارة عربية، ولكن االختالف بينها مرجعه اختالف  النهاية  فهي في 
عربية ناتج عن سفر الصم للعمل في الدول العربية، وما ينتج عنه من اختالط للتماثل في الدول العربية لوجود تحركات قوية بين الدول ال

 اإلشارات بين الصم العرب. 
 

اللهجات بين الصم بالدول العربية ليس عيًبا في لغة اإلشارة، فالصم العرب يدركون إشارات بعضهم البعض   إن اختالف اإلشارات وفق 
 كن بلهجات مختلفة، ورغم اختالف اللهجات يدركون لغات بعضهم البعض.تماًما مثلما يتحدث العرب اللغة العربية ول

 
 خصائص لغة اإلشارة: 

 
 تشترك لغة اإلشارة مع العديد من اللغات اإلنسانية المنطوقة األخرى في العديد من الخصائص والسمات منها: 

 
 اإلبداعية:  .1

العبارات بما في ذلك العبارات التي لم تكن معروفة من قبل، فاألطفال   وُيقصد بها أن النظام اللغوي يتيح إنشاء وفهم عدد غير محدود من
الصم الذين تعلموا لغتهم األم ممثلة في لغة اإلشارة يصبحون وبسرعة كبيرة قادرين على توليد وفهم عدد ال محدود من العبارات وهو ما  

 يعرف بعملية االكتساب اللغوي. 
 
 االستبدالية:  .2

من التحدث عن أحداث تنتمي لزمان ومكان بعيدين عن زمان ومكان موضوع الحديث والحوار نفسه؛ كالحديث وهي خاصية لغوية تمكننا  
 عن الماضي أو المستقبل.

 
 التبادلية: .3

  المرسل في الحديث اللغوي يمكن أن يتحول إلى مستقبل وبالعكس؛ فمادام المرسل والمستقبل ينتسبان لنظام لغة واحد فإن كليهما قادٌر على 
 دار الجمل وفهمها وبالتالي فهما يستطيعان تبادل األدوار. إص

 
 
 



 

 محمد سالمة ونادين السراجإعداد   قطاع المكتبات                    -مكتبة اإلسكندرية                             200936
 

 إمكانية التعلم: .4
وهي خاصية في اللغة تجعل من الممكن ألي إنسان من أي جنس أو ساللة أن يتعلم في مرحلة الطفولة أية لغة، مع الوضع في االعتبار 

ة تحت ظروف بيئية مالئمة بينما تختلف لغة اإلشارة عن اللغات  بالطبع ضرورة توفر السالمة الصحية، وضرورة التعرض لنماذج هذه اللغ
 اإلنسانية المنطوقة األخرى في عدد من الخصائص والسمات منها:

 
 العالقة بين اللفظ والمعنى: ▪

)جبل(    من المالحظ في اللغات المنطوقة أنه ليس ثمة عالقة طبيعية أو تمثيلية بين المفردات اللغوية وما تدل عليه، فمثاًل لفظة
ال يتشابه تكوينها الشكلي أو الصوتي مع ما تحمله من داللة على تلك الكمية من الرمال المتراكمة التي لها قمة ولها قاعدة ولها 
ارتفاع، إال أن هذه اللفظة وضعت لهذا المدلول، أما في لغة اإلشارة فإن المفردة اإلشارية تستخدم في اإلشارة إلى مالها معتمد 

 لوصف؛ أي أن حركة اليد تحمل وصًفا لمدلول اإلشارة. على أساس ا
 

 التنوع في التركيب اللغوي: ▪
في لغة اإلشارة يبدأ التركيب اللغوي اإلشاري دائًما بالمسند إليه ثم بالمسند، ثم تأتي موسعات الجملة كذكر المكان مثاًل، ولكن 

ا.   2هذا التوسع في لغة اإلشارة محدود جد 

 
(:  2006)اإلسكندرية: جمعية أصداء لرعاية المعاقين سمعي ا،   1شارة اإل لغة  تعليم  سلسلة ، تواصل مع الحياة : لغة اإلشارة  ،ية أصداء لرعاية المعاقين سمعي ا جمع 2

20-22 . 
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 :ةسكندرياإلة ُمختارة ُمتاحة في مكتبة ليوجرافيمصادر بيب
 

 : الكتب 
 

 : الكتب المطبوعة
 

الذكير. وخالد  كليب،  سعد  وياسمين  محمد،  سامر  دريع،  اإلشارة أبو  لغة  والبكم:  للصم  العربية  األردن:    .قواعد  ، مجدالوي دار  عمان، 
2011 . 

 ( B1السفلي األول )المستوى      D952   419رقم االستدعاء:  
 : ككتاب إلكتروني متاح أيًضا

  http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:298197 

 

المعاقين  جمعية أصداء لر  الحياة .سمعي اعاية  جمعية أصداء لرعاية  اإلسكندرية:    . 1شارة  اإل  لغة   تعليم  سلسلة   .لغة اإلشارة: تواصل مع 
 . 2005، المعاقين سمعي ا

 (B2السفلي الثاني )المستوى     L9513   371.912رقم االستدعاء:   
 : ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:56866 

 
العليم عبد  محمد  العليم  عبد  معدشرف،  الفصول.  ،  في  اإلشارة  لغة  والمأمول(.  مترجم  )الواقع  العامة:  الكتب،  القاهرة:  الدراسية   عالم 

2011 . 
 ( B1السفلي األول  )المستوى  S5311   419   رقم االستدعاء:  

 : ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 
 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:258635 

 
 . 2000، : الدار الجماهيريةمصراتة. 1مج. . رسوم عبد العالي محمد حسين .كتاب األمل للصم في لغة اإلشارة شقالبو، جميلة محمد.

 ( B2السفلي الثاني )المستوى   S5299   2000   371.912  رقم االستدعاء:    
ككتاب إلكتروني: متاح أيًضا   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:108895 

 
،  كتبة ابن سينام  القاهرة:  .المجاالت المختلفة  ي شارات ف طرق التعبير والتفاهم باإل :شاراتصابع واإللغة األ . عبد الجبار، عبد الجبار أحمد

]1999[ . 
 (مركز اآلباء والمعلمين --مكتبة النشء  -- F1 األول العلوي )المستوى     J117   371.912رقم االستدعاء:   

 Job:80703-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFككتاب إلكتروني: متاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7428
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7428
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7428
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7428
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:56866
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:258635
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:108895
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 . 1999،  مكتبة النهضة المصرية :القاهرة .رعاية الصمشارة للقائمين على لغة اإل .كامل، محمد علي

 (B2السفلي   )المستوى الثاني    371.912 ل   كام      رقم االستدعاء:

 Job:57015 -e.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpag:ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

 

Brown, Christopher. The Art of Sign Language. San Diego, CA.: Thunder Bay Press, [2003]. 

 (B1)المستوى األول السفلي   B87717   419.7   رقم االستدعاء:  
 

Centre francophone de la langue des signes. La langue des signes. Le Mini-livre. Paris: Biotop, 
[2001]. 

 مجموعة المكتبة الوطنية الفرنسية( -- B1)المستوى األول السفلي  L2876   448.91       رقم االستدعاء:
 

Orfanidou, Eleni, Bencie Woll and Gary Morgan, eds. Research Methods in Sign Language 

Studies: A Practical Guide. Guides to Research Methods in Language and Linguistics 6. West 
Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2015. 

 (B1السفلي   األول)المستوى R4321   419.0721     رقم االستدعاء:
 

 :لكترونيةاإل الكتب 
اإل  .حمد محمودأخطاب، محمد   لغة  واللغة.قاموس  والكالم  النطق  لل شارة واضطرابات  العربي  المكتب  كتاب    .2018  ،معارفالقاهرة: 

 . EBSCOhost. قاعدة بيانات() eBook Collectionإلكتروني. 

 
Napier, Jemina. Linguistic Coping Strategies in Sign Language Interpreting. Gallaudet Studies 
in Interpret 14. Washington, DC: Gallaudet University Press, 2016. e-book. eBook Collection 
(database). EBSCOhost. 
 
Napoli, Donna Jo, Nicholas Gaw and Mark Mai. Primary Movement in Sign Languages: A 

Study of Six Languages. Washington, DC: Gallaudet University Press, 2011. e-book. eBook 
Collection (database). EBSCOhost. 
 
Prochovnic, Dawn Babb. A to Z Sign with Me: Sign Language for the Alphabet. Illustrated by 

Stephanie Bauer. Looking Glass Library. Minneapolis, MN: Looking Glass Library, 2012. e-book. 
eBook Collection (database). EBSCOhost. 
 
Rosenstock, Rachel, and Jemina Napier, eds. International Sign: Linguistic, Usage, and Status 

Issues. The Sociolinguistics in Deaf Communities Series 21. Washington, DC: Gallaudet 
University Press, 2015. e-book. eBook Collection (database). EBSCOhost. 
 
Whynot, Lori A. Understanding International Sign: A Sociolinguistic Study. Sociolinguistics 
in Deaf Communities Series 22. Washington, DC: Gallaudet University Press, 2016. e-book. 
eBook Collection (database). EBSCOhost. 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:57015
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 : المراجع 
 

الجمعية  القاهرة:  .شارة المصرية للصمقاموس لغة اإل .ي، معدون حمد نبو أ ماجد سيد  و نيس،  أتامر بهاء الدين  و عمرو عباس،  ،  عبد الفتاح
 . 2006، األهلية للصم

 المراجع(   --  B4السفلي  )المستوى الرابع     F254   2006   371.912 رقم االستدعاء: 
 Job:67482-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :يككتاب إلكترون متاح أيًضا

 
 . 2011، دار صفاء  عمان، األردن: قاموس لغة اإلشارة للصم. عبيد، ماجدة السيد.
 المراجع(   --  B4السفلي  )المستوى الرابع    U12   2011   371.912رقم االستدعاء:   

  Job:300741-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :رونيككتاب إلكتمتاح أيًضا 
 

 . 2004، دار الطالئع :القاهرة قاموس لغة اإلشارة. كامل، محمد علي.
 (مركز اآلباء والمعلمين --مكتبة النشء  -- F1 األول العلوي )المستوى    K154   371.912رقم االستدعاء:   

 Job:79688-s/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpage   :ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 
 

Lambert, Louis-Marie. Dictionnaire de la langue des signes française d’autrefois: Le langage 

de la physionomie et du geste mis à la portée de tous: 1865. Presented by Yves Delaporte. 
Collection Références de l’ethnologie 4. Paris: CTHS, 2005. 

 مجموعة المكتبة الوطنية الفرنسية( --  B1السفلي  األول )المستوى L2221   2005   448.91       رقم االستدعاء:
 
 

 المواد السمعية والبصرية: 
 

دارة البيئة والتنمية إ. ةالعلمي لألبحاث: معهد الكويت  الكويت  .ما قبل المدرسة ألطفال ي شار القاموس اإل .العلمية لألبحاثمعهد الكويت 
 .  مدمج قرص]. 200-[الحضرية، 

 المخزن(  --مكتبة الفنون والوسائط المتعددة  -- B3)المستوى الثالث السفلي    CDR   1961رقم االستدعاء:    
 

البيئة والتنمية الحضرية،  دارة  إ .  العلمية  لألبحاث : معهد الكويت  الكويت  .للصم  العربيشارى  قاموس اإلال  .العلمية  لألبحاثمعهد الكويت  
 . مدمج قرص ]. 200-[

 المخزن(  --مكتبة الفنون والوسائط المتعددة  -- B3)المستوى الثالث السفلي    CDR   1963؛     ,CDR   1962 رقم االستدعاء:

 
 . يصوتكاسيت  ].2001[القاهرة: شركة سفير،  .صبحيمراجعة وتقديم سيد  .صمالطفل األ .وحدة الطفولة المبكرة

 المخزن(  --مكتبة الطفل -- F1)المستوى األول العلوي    Kit   115   :رقم االستدعا

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:67482
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:300741
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:79688
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 : علمية الرسائل ال
 

 :الرسائل العلمية المطبوعة
 

استخدام لغة اإلشارة وعالقتها بالمناخ األسري والتوافق النفسي واالجتماعي لدى الطالب المعاقين . سيد عبد اللطيف دمحم، خالد
. 0012، معهد الدراسات التربوية .القاهرةجامعة  .ماجستير. رسالة دراسة مقارنة: سمعيًّا  

 (  المخزن   -- B4)المستوى الرابع السفلي      Thesis   34580  رقم االستدعاء:

 
صيل ومعدل أثر اختالف نمط عرض لغة اإلشارة في برمجيات الكمبيوتر التعليمية على التح .أحمد بن عبد هللا بن إبراهيم، الدريويش

. 8020، التربية النوعيةكلية  . جامعة عين شمس.دكتوراه . رسالة التعلم لدى التالميذ الصم واتجاهاتهم نحو البرمجيات  

 ( المخزن  -- B4)المستوى الرابع السفلي       Thesis   259062رقم االستدعاء: 

 
. لتالميذ الصم من خالل التعامل مع الشكل في لغة اإلشارةمداخل تشكيلية لتدريس أسس التصميم ل .عماد الدين محمد محمد،  الصياد
. 4020، التربية الفنيةكلية   جامعة حلوان. .ماجستيررسالة   

 ( المخزن   -- B4)المستوى الرابع السفلي       Thesis 12722رقم االستدعاء:    
 

قيق بعض أهداف التربية الرياضية للصم والبكم فاعلية الصور المسلسلة حركيًّا ولغة اإلشارة في تح .محمد إمام محمد، عبد العال
. 3020 ،التربية الرياضية كلية  .المنياجامعة  .ماجستير. رسالة بمدرسة األمل بالمنيا  

 ( المخزن   -- B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   10293رقم االستدعاء:   
 

اإلشارة لتنمية القدرات الحركية المرتبطة بالحركات األرضية في الجمباز الفني للناشئين   برنامج مقترح بلغة .هالة محمد مصطفى، عليوة
. 0420، كلية التربية الرياضية .اإلسكندريةجامعة  .دكتوراه . رسالة ذوي االحتياجات الخاصة )الصم والبكم(  
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