
 ١

  :عنوان ورقة العمل 

  )Bilingual / Bicultural( ثنائي الثقافة  / ثنائي اللغة 

  

        جامعة الملك سعود - كلیة التربیة - معیدة بقسم التربیة الخاصة -ھدیل محمد العواد . أ

  

  :ملخص الورقة 

 / Bilingual( ثنائي الثقافة  / تھدف ھذه الورقة إلى تقدیم إطار نظري إلستراتیجیة ثنائي اللغة 

Bicultural ( والتي تعتبر من أحدث التوجھات العالمیة في مجال تربیة وتعلیم الصم .  

  

  :وستشتمل ورقة العمل على المحاور التالیة 

ý  التطور التاریخي في مجال تربیة وتعلیم الصم. 

ý  طرق التواصل المستخدمة في تربیة وتعلیم الصم مع ذكر سلبیات وایجابیات كل طریقة 

ý  ثنائي الثقافة  / تعریف إستراتیجیة ثنائي اللغة. 

ý  ثنائي الثقافة / العوامل التي ساھمت في ظھور وتبني إستراتیجیة ثنائي اللغة. 

ý  ثنائي الثقافة / العوامل الالزم توافرھا  لنجاح تعلیم الصم من خالل إستراتیجیة ثنائي اللغة. 

ý الجتماعیة والمعرفیة واألكادیمیة تأثیر التعلیم الثنائي على الخصائص النفسیة وا. 

ý  أمثلة لبعض استراتیجیات ثنائي اللغة المطبقة في تعلیم الصم. 

ý  مفھوم ثقافة الصم)Deaf Culture. ( 

ý  ثنائي الثقافة في المملكة العربیة السعودیة / العقبات التي تعترض تطبیق ثنائي اللغة. 

ý التوصیات .  
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ý  مقدمة:  

فمشكلة الصم ال تنحصر ،  وسیلة الفرد لنقل أفكاره و مشاعره وخبراتھ من وإلى اآلخرین یعتبر التواصل ھو

فالصمم یترتب علیھ آثار كثیرة على مستوى النمو اللغوي ، في فقدان القدرة على سماع األصوات وحسب 

  .سبة لخصائصھم إذا لم یتم اختیار واستخدام قنوات اتصال طبیعیة و منا، والمعرفي واالجتماعي والتحصیلي 

فلكل مجتمع نظامھ اللغوي الخاص بھ ، ً اللغة أكثر مظاھر التواصل شیوعا و أھمیة لدى المجتمعات مثلتو

   . اآلخرین مع للتفاعل والتواصل هفھي وسیلة أفراد، بحیث ال یمكن تصور مجتمع بدون وجود لغة 

 باختالف النظرة نحو الصم والصمم لیمھم وتعوقد اختلفت وجھات النظر حول أفضل طریقة للتواصل  مع الصم

على أنھا إعاقة أو عیب وأن األفراد الصم أقل  والذین یركزون على تعریف الصمم أصحاب النظرة الطبیةفھناك 

 ( ماستخداویركزون على ) تدریبات السمع ، زراعة القوقعة (من األفراد السامعین ویبحثون عن عالج للصمم 

 لغة اإلشارة ووصفھا بأنھا أقل من اللغة ماستخداة الشفاه ، التواصل اللفظي ، وتحاشي المعینات السمعیة ، قراء

العربیة وینظرون إلى اللغة العربیة على أنھا اللغة المكتسبة لألفراد الصم ،ویعتبرون الفرد السامع أفضل نموذج 

 بالصمم وتركز على قدرات األفراد وھنا أصحاب النظرة الثقافیة والتي تعترف وتقبل . األفراد الصمللتفاعل مع 

الصم ،وعلى استخدام المعینات البصریة ، مترجمي لغة اإلشارة مع احترام قیم وأعراف ثقافة مجتمع الصم 

وتنظر إلى لغة اإلشارة على أنھا ھي اللغة المكتسبة لألفراد الصم وھي مساویة للغة العربیة ، وتعتبر الفرد 

اعل مع الصم صغار السن وتشجع الصم على التفاعل مع مجتمع الصم وجمیع األصم الراشد أفضل نموذج للتف

 وقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث على أن لغة اإلشارة تمثل أھمیة ).م٢٠٠٦ ،تركيال (.أفراد المجتمع  

ثل فھي بالنسبة لھم تمثل اللغة الطبیعیة م،قصوى لألفراد الصم مقارنة بالطرق األخرى التي یستخدمھا الصم

وبما أن لغة اإلشارة تتطور بشكل فطري من خالل عملیة   . )م ١٩٩٨، عبد الحي(.الكالم الصوتي للسامعین 

فإن كفاءة األصم في اللغة األولى الطبیعیة تزید من قدرتھ على تعلم اللغة الثانیة و ،التواصل بین األفراد الصم 

لذلك من ، ة للصم تعد لغة اإلشارة ھي اللغة األسھل للتعلم وبالنسب. تنمیة مھاراتھ المعرفیة في القراءة والكتابة

   .المھم جعل لغة اإلشارة األساس الذي یستخدم في تطویر لغتھم الثانیة

  في )Bicultural( ثنائي الثقافة )Bilingual (استراتیجیات ثنائي اللغة  ًانطالق مما سبق فإن استخدامو

السعي لتطویر  و أمامھم  خبرة المجاالت وسیعلفتح آفاق جدیدة لت تعلیم الصم  یحمل أھمیة كبیرة تربیة و

بحیث یصبحوا قادرین على التواصل والتكیف بفعالیة مع أكثر من لغة وأكثر من   أكفاءتھم اللغویة والتواصلیة

   . .ثقافة

  

ý  التطور التاریخي في مجال تربیة وتعلیم الصم: 

 باختالف التطور التاریخي في مجال اختلفتع الصم وتعلیمھم  نجد أن االختالف حول أفضل طریقة للتواصل م

تعتمد  وھي  (sign language)لغة اإلشارةأبرز طرق التواصل المختلف حولھا ھي  ومن، تربیة وتعلیم الصم 

 Finger  أبجدیة األصابعاستخدام  و، أعلى استخدام الرموز الیدویة المرئیة لتمثیل الكلمات والمفاھیم واألفكار 

Spleling) ( الیمكن التعبیر عنھا بلغة التي لتمثیل الكلمات والمفاھیم واألفكار  لغة اإلشارة تعتبر جزء منالتي 

ویتضمن ھذا النظام في التواصل . الذي یمثل الكالم فیھ قناة التواصل الرئیسیة الشفھي  التواصلهي   .اإلشارة

ویستند ھذا .والكالم ،وقراءة الشفاه ، خیم الصوتاستخدام السمع المتبقي من خالل التدریب السمعي وتض
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في الغالبیة العظمى من الحاالت لدیھم بعض القدرة ،األسلوب في التواصل إلى حقیقة أن األشخاص الصم 

وھذا السمع یجب تطویره وتنمیتھ بالطرق  residud hearing)(السمعیة وھذا ما یسمى بالسمع المتبقي 

  . )١٩٩٨ ، الخطیب(. المختلفة 

 حیث تم عقد المؤتمر العالي للصم في م١٨٨٠تعود البدایة الفعلیة إلى الصراع بین الطریقتین إلى عام حیث 

إتباعھا لتعلیم الصم وعدم استخدام لغة  الطریقة الشفھیة كأفضل طریقة یجبمیالن بإیطالیا ومعھ تم إقرار 

  ).م٢٠٠٦،الریس (. م بلاإلشارة ومن أشھر من تزعموا إصدار ھذا القرار الكسندر جراھا
م ١٨٧٠( المسئولین عن تعلیم الصم في الوالیات المتحدة األمریكیة في الفترة من ونتیجة لھذا القرار قام  

بتحریم استخدام لغة اإلشارة في تعلیم التالمیذ الصم في المرحلة االبتدائیة واكتفوا باستخدام ) م ١٩٧٠ إلى

والتي ، ایة األمر فشلوا في منع التالمیذ الصم من استخدام لغة اإلشارة ولكنھم في نھ، الطریقة الشفھیة فقط 

وإعادة ، فلم یكن أمامھم سوى االعتراف بلغة اإلشارة ،ظلت حیة طوال تلك الفترة داخل مجتمع الصم 

ت  أدمنتصف الستیناتبدایة  وفي ).م ١٩٩٩، أحمد، اللقاني (. استخدامھا مرة أخرى في تعلیم التالمیذ الصم 

عوامل عدیدة إلى العودة مرة أخرى إلى لغة اإلشارة ولكن بطرق مختلفة حیث لم تستخدم لغة اإلشارة بشكلھا 

  :ومن أمثلة ھذه النظم والطرق. األساسي بل تم تطویعھا وتغییر بعض قواعدھا لتناسب اللغة المنطوقة

 )cude speech( طریقة الكالم التلمیحي أو المرمزـ ١

  ) Seeing Essential English)( SEE1( یزیة األساسیةالرؤیة االنجل- ٢

  ) Signing Exact English) (SeeII) اإلنجلیزیة باإلشارات - ٣

التي انتشرت بشكل  Total communication) (  طریقة التواصل الكليوفي خضم ھذه الطرق ظھرت  

 (Roy روي ھولكومبي إلى سب مصطلح التواصل الكلن وی.كبیر بین معلمي األطفال الصم وضعاف السمع

Holcomb ()من طرق ویشمل التواصل الكلي عدیدا ،وھو عنوان لفلسفة في التواصل ولیس طریقة  ،)١٩٦٧

حیث إن التواصل الكلي یعطي ،اعتمادا على احتیاجات الطفل)  الكتابي،السمعي،الشفاھي،الیدوي(التواصل 

لذلك یكون ،في موقف ما،صل للطفل في مرحلة ما للمدرس الحق في استخدام طریقة أو أكثر من طرق التوا

  التواصل المنطوق

(Spokn Communication)وثالثة یكون التواصل ،ومواقف أخرى تكون اإلشارة  ،مالئما لموقف ما

 یستخدم للعمل  )Simultaneous communication(وفي مواقف أخرى یكون التواصل المتزامن ،الكتابي

   .) م٢٠٠٤، حنفي(.أفضل 

ن كان التواصل الكلي من أكثر الفلسفات التي أسيء فھمھا وتطبیقھا مع الطالب الصم وضعاف السمع األمر لك

كانت طریقة  حیث،  )Bilingual / Bicultural (ثنائي الثقافة/ ثنائي اللغة إستراتیجیةالذي أدى إلى ظھور 

س الصم إلى أن أقر البرلمان تستخدم كطریقة للتواصل في مدار) Signed Swedish(اإلشارة السویدیة 

 قانونا یؤكد على أن لغة اإلشارة السویدیة ھي اللغة األولى والطبیعیة للصم في السوید م١٩٨١السویدي في عام 

وبالتالي أحقیة األصم إلتقان المھارات اللغویة للغة اإلشارة واللغة السویدیة مما أدى إلى أن تصبح لغة اإلشارة 

 ھي اللغة التي تستخدم لتدریس الصم في السوید ) Swedish Sign Language-SSL( السویدیة

ثنائي الثقافة علما بأن ھذه الطریقة لم تطبق فعلیا إال مع بدایة /وما سبق یعد البدایة الفعلیة لطریقة ثنائي اللغة 

  ).٢٠٠٦،الریس (.الثمانینات 
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ý  ثنائي الثقافة / تعریف ثنائي اللغة:  

 في تربیة وتعلیم الصم االتجاھات أحدث  )Bicultural (ثنائي الثقافة ) Bilingual( ثنائي اللغة تعتبر 

والتي تقوم على أساس أن لغة اإلشارة ھي اللغة األولى والطبیعیة للطفل األصم والتي من خاللھا یتم تدریسھ لغة 

تعریف الطفل األصم بثقافة كما تقوم على أساس ضرورة ربط اللغة بالثقافة و،المجتمع الذي یعیش فیھ كلغة ثانیة 

 القدرة على استخدام لغتین  )Bilingual (ثنائیة اللغةوتتضمن  . الصم وثقافة مجتمع السامعین الذي یعیش فیھ

  . مختلفتین بنجاح

أبو ( ھو شخص قادر على التعامل مع ثقافتین وفھم عادات الثقافتین وتقالیدھما الشخص ثنائي الثقافة أما 

ثنائي  الشخص بأن Finnegan)  ،١٩٩٨(  فینكانًنقال عن) م٢٠٠٢المللي ،( ت  أشاروقد . )م٢٠٠٧شعیرة ،

فثنائیة الثقافة تتضمن فھم العادات ،  الذي یستطیع أن یتنقل بحریة ضمن وبین ثقافتین مختلفتینھو الثقافة

  .ل واحدة منھماوالقدرة على التكیف مع التوقعات ضمن ك، والتقالید والممارسات المتوقعة ضمن كل ثقافة

ھو ذلك الطالب األصم القادر على استخدام   )Deaf  Bilingual Student(  ةثنائي اللغ األصم  طالبالو 

فھي القدرة على )  Bilitracy (ثنائیة القراءة والكتابةأما  .  )  ,Li , Ying 2005(لغتین في حاجاتھ الیومیة 

وفي ھذا األسلوب فإنھ الیتم التحدث باللغة  .  )  ,Li , Ying 2005. (القراءة والكتابة بكفاءة في لغتین 

البصریة الناتجة عن استخدام ) الرسالة (المنطوقة أثناء القیام بأداء لغة اإلشارة ألن ذلك سوف یفسد اإلشارة 

   األھداف المحددة من عملیة التواصل وسوف تكون اللغة المنطوقة أقل فائدة ولن یتم إیصال اإلشارةلغة 

 إلى تقدیم ویھدف التعلیم ثنائي اللغة. )) Sharon&Keith,1997 (ًنقال عن    )    م٢٠٠٧أبو شعیرة ، (

لیس بسبب عدم قدرتھم على التعلم ،  فبالنسبة للعدید من األطفال الصم المنھاج المتاح محدود ،منھاج أوسع

التعلیم ثنائي اللغة یعطي مرونة في تطویر ف،  اللغة التي یتم تعلیم األصم من خاللھا محدودة اإلمكاناتألنولكن 

المنھاج المعد لھم وھذا المنھاج المتطور یخلق كفاءة لغویة لدیھم یستطیعون االستناد علیھا بتطویر مھاراتھم 

ً إیجابیا لدى األطفال الصم حول أنفسھم كأشخاص صم وثقتھم بقدرتھم على التعلیم ًامما یولد شعور، یةالتعلیم

  .ر مدى الحیاةالذاتي المستم

  :یلي  وعند تعلیم الصم بھذه الطریقة یجب االھتمام بما

  . التركیز على المعنى أكثر من الكلمات ـ١

  .تحدید األفكار الرئیسیة ـ ٢

  . ربط المعلومات الجدیدة بالسابقة ـ٣

   عن  ًنقال ). م٢٠٠٧أبو شعیرة ، (.المراد إیصالھا ) الرسالة ( التفكیر بالمعنى الكلي للمادة ـ٤

 )Smith,2004 . (  
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ý  ثنائي الثقافة/ ثنائي اللغة إستراتیجیةالعوامل التي ساعدت على ظھور وتبني:  

  :  ومنھا، التطورعلى ھذا  عدیدة لقد ساعدت عوامل

 النظم اإلشاریة التي استخدمت في السبعینات والثمانینات ال تمثل لغات اإلشارة األصلیة التي یتم اكتسابھا ـ١

   .بیعي من قبل الصم بل تعتبر أنظمة غیر طبیعیة ومخترعةبشكل ط

 یستحیل تقدیم نموذج حقیقي للغة اإلشارة واللغة المنطوقة عند تقدیمھما في نفس الوقت بسبب عدم االلتزام ـ٢

   .بقواعد أي منھما 

 األمریكیة  العدید من البحوث والدراسات وجدت عالقة قویة بین مھارات الطفل األصم في لغة اإلشارةـ٣

بحیث كلما حصل على درجة أعلى في تقییم لغة اإلشارة كلما )باللغة اإلنجلیزیة(ومھاراتھ في القراءة والكتابة 

   .كانت درجاتھ في القراءة والكتابة أعلى

 البحوث التي درست ثنائیة اللغة لدى األطفال وجدت أن لھا تأثیر إیجابي من ناحیة تنمیة القدرات العقلیة ـ ٤

  .إلبتكاریة لدیھم وا

من خالل دراساتھ وبحوثھ المرتبطة بلغة اإلشارة )  الستینات( فيWilliam Stoke  ولیام ستوكيما أثبتھ  ـ٥

أن لغة اإلشارة لغة حقیقیة دقیقة لھا قواعدھا وأسسھا المنظمة لھا مثل اللغات  م١٩٦٠والتي نشرت في عام 

 .المنطوقة 

نت بین المستوى األكادیمي واللغوي والنفسي للطالب الصم من آباء صم أن البحوث والدراسات التي قارـ ٦

والطالب الصم من آباء سامعین أكدت على أن مستوى المجموعة األولى یفوق بكثیر مستوى المجموعة 

   .الثانیة

لون في أثبتت الطریقة الشفھیة فشلھا في العملیة التعلیمیة حیث أن خریجي الثانویة العامة من الصم یعاد  ـ٧

  . ًمھارات القراءة والكتابة مستوى طالب سامع في الصف الرابع ابتدائي تقریبا

   .)٢٠٠٦،الریس( ثقافیةاالعتراف بالصم كأقلیة  ـ٨

من الفروق الجوھریة بین ھذا األسلوب وغیره من أسالیب تعلیم األفراد الصم احترام ھذا األسلوب للغتین ـ ٩

   . باعتبارھما متساویتینلغة اإلشارة واللغة االنجلیزیة 

ý  ثنائي / العوامل الالزم توافرھا  لنجاح تعلیم الصم من خالل إستراتیجیة ثنائي اللغة

  :من وجة نظر الباحثة الثقافة

  :لتطبیق ثنائي الثقافة في تربیة وتعلیم الصم یجب أن نأخذ في عین االعتبار النقاط التالیة

لغة اإلشارة (فة الصم ولغتھم  لیقوموا بتعلیم األطفال الصم یتم إعداد وتوفیر معلمین صم یمثلون ثقا ·

 ).وثقافة الصم 

اللغة العربیة وعادات وتقالید (أھمیة وجود المعلمین السامعین لیمثلوا ثقافة مجتمع السامعین ولغتھم  ·

  ) . المجتمع

 .أن یتم تضمین مناھج الصم معلومات عن ثقافة وتاریخ الصم  ·

ثنائي الثقافة مع ضرورة تنمیة /یجیات التدریس باستخدام طریقة ثنائي اللغة إلمام المعلمین بإسترات ·

 . مھارة االنتقال المتبادل بین لغة اإلشارة واللغة العربیة اعتمادا على أھداف الدرس والموقف التعلیمي
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 یجب أن تتاح الفرصة للصم الراشدون للمشاركة في تخطیط البرنامج التعلیمي لطریقة ثنائي اللغة ·

 .وكذلك تقییمھ،والمشاركة في تنفیذه ، ثنائي الثقافة /

ثنائي الثقافة وانعكاساتھا االیجابیة على التوافق /یجب توعیة األسرة بمفھوم إستراتیجیة ثنائي اللغة  ·

النفسي واالنفعالي ألبنائھم ودورھم في تعلیم وتفعیل ھذه الطریقة في كافة مواقف االتصال المختلفة مع 

 إلى توعیتھم بثقافة الصم وأھم عنصر فیھا وھو لغة اإلشارة وأھم الوسائل  واألجھزة طفلھا إضافة

 .الخاصة بالصم والتي تساعده على التكیف مع المجتمع

ثنائي الثقافة وبلغة الصم وثقافتھم وأھمیة احترامھا وتقبلھا /توعیة المجتمع بطریقة ثنائي اللغة  ·

 . واألجھزة والوسائل الخاصة بالصم

تتم مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ الصم من خالل إجراء بعض التعدیالت الصفیة واستخدام أن  ·

األجھزة التي ، الشفافیات ،األقراص ، الوسائل التقنیة الحدیثة في تعلیم الصم كأجھزة الحاسب اآللي

 .الفیدیو وغیرھا  ،تقوم بتحویل الرموز المنطوقة إلى رموز بصریة مكتوبة

ثنائي الثقافة /وفیر الخدمات المساندة التي یحتاجھا التالمیذ الصم لتطبیق طریقة ثنائي اللغة أھمیة ت ·

أخصائي ، أخصائي العالج الترفیھي ،أخصائي النطق والتخاطب :ومن أمثلة ھذه الخدمات بفاعلیة 

 .خدمات التدخل المبكر، أخصائي اإلرشاد األسري ، العالج الوظیفي

في لغة اإلشارة ألسر التالمیذ الصم السامعین ألن لغة اإلشارة تعتبر بالنسبة لھم توفیر دورات تدریبیة  ·

 .اللغة الثانیة 

 .ثنائي الثقافة/توفیر دورات تدریبیة للمعلمین لتدریبھم على تطبیق استراتیجیات ثنائي اللغة  ·

ساب التالمیذ الصم توفیر الكتب والوسائل المرئیة التي تتناول ثقافة الصم ولغتھم وتاریخھم بھدف إك ·

وأوجھ الشبھ واالختالف من الناحیة اللغویة واالجتماعیة والثقافیة بینھم ، المعرفة بھویتھم الشخصیة 

وبین مجتمع السامعین إضافة إلى توعیتھم بأھم الخدمات المساندة والتعدیالت البیئیة التي یجب أن 

 .یحصلوا علیھا

ألصم والمعلم السامع في تبادل الخبرات وصنع القرارات أن یكون ھناك تعاون متبادل بین المعلم ا ·

 .وتخطیط وتنفیذ الخطة التعلیمیة وتبادل الثقافات

 

ý  تأثیر التعلیم الثنائي على الخصائص النفسیة واالجتماعیة والمعرفیة واألكادیمیة: 

م افتتحت ١٩٧٩ي عام  التجربة األولى في التعلیم ثنائي اللغة فف )Bouvet ,1979( تعد تجربة دانییل بوفیت

ًصفا في الروضة ثنائي اللغة یتم التعلیم فیھ من قبل فریق یتكون من مدرس یسمع ومدرس أصم كل منھما كان 

  . یتفاعل مع األطفال الصم بلغتھ

  :وكان من أھم نتائج ھذه الدراسة 

  .ـ التغلب على المشكالت النفسیة و التربویة لألطفال الصم في سن ماقبل المدرسة١

وتوصل . ـ تحول األطفال الصم إلى أطفال قادرین على التواصل واكتساب المھارات الالزمة لتعلم الكالم٢

  .  األطفال الصم إلى تطویر قدرات مناسبة للتواصل مع اآلخرین تسمح لھم بمتابعة تعلیمھم النظامي في المدارس
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 في دراستھا إلى فاعلیة نجاح ) Melissa ,Delana & Other 2007 (میلیسا دیآلنا وآخرینتوصلت و 

 Andrews( آندروس إف جین وآخرون  كما أشار   ، یم الطالب الصم اللغة االنجلیزیة للغة اإلشارة  في تع

,F,Jean & Others 2006 ( في دراستھ أن الطالب الصم وضعاف السمع لھم سمات مشتركة في تعلم

یتلقون الكم  ات أساسیة حیث أن ثنائي اللغة من الصم الًوأیضا یشتركون في اختالف، االنجلیزیة كلغة ثانیة 

والجودة مثل ضعیفي السمع وھذا یجعل عملیات التعلم صعبة للصم مما یستدعي استخدام التقنیات البصریة 

 )Previw-View-Reviw(إستراتیجیة : واالستراتیجیات التدریسیة الحدیثة المتاحة لمعلمي ثنائي اللغة مثل 

توازنة لتعلم القراءة والكتابة بھدف تدریس مفاھیم العلوم بصورة حیة من قبل المعلمین لتنمیة كإستراتیجیة م

مارك أشار كما. موارد التعلم المزدوج اللغوي بین لغة اإلشارة األمریكیة واإلنجلیزیة وبین األسبانیة واإلنجلیزیة 

أن االتصال عبر لغة اإلشارة في :  في دراستھ )Marek ,Meristo  & Others 2007 ( میریستو وآخرین

 Nover( نوفر ستیفن إم وآخرون وقد أثبت. بیئة ثنائیة اللغة یسھل تبادل الحوار الذي یرقى بالتعبیر  

,Stephen M & Others 2002 (   في دراستھ إلى أن الطالب الصم المشاركون في برنامج ثنائیة اللغة

) Stanford(والذین لدیھم معلمون في ثنائیة اللغة تحسن مستواھم وتحصیلھم من خالل االختبارات الفرعیة 

یة اللغة ًأیضا كانت المجموعات الصغیرة في ثنائ، في مفردات اللغة االنجلیزیة وتعلمھا ألكثر من ثالثة أعوام 

، عام حققوا معدالت أعلى في المقاییس الوطنیة للطالب الصم في الثالث اختبارات اللغویة ) ١٢-٨(مابین أعمار 

  . عام ) ١٢-٨(إضافة إلى أن الحالة السمعیة لآلباء لم تؤثر على أداء الطالب في المجموعة صغیر ة السن من 

أن جمیع دراستھا إلى  في (Virginea Volterra&Others,1995) فیرجینیا فولتیرا وآخرین توصلتكما 

وتوصلت إلى أھمیة استخدام الطرق ثنائیة .الطالب استفادوا من التعلیم ثنائي اللغة بوساطة برنامج حاسوبي 

 ,Andrews ,F,Jean ,Nover (أندروس إف جین ونوفر إم ستیفنوقد أشار . اللغة في تعلیم األطفال الصم  

M,Stephen,1999( ،كما. تنمیة ازدواجیة اللغة كطریقة في تدریس لغة اإلشارة واالنجلیزیة ى أھمیة دعم إل 

إلى أن االستراتیجیات المستخدمة مثل استخدام Evans ,C, J,2004  )    (إیفانس سي جي(  توصلت دراسة

  . ي تعلم الكتابة كلغة تعلم وعمل ترجمة معتمدة على المفھوم أكثر من الترجمة الحرفیة ف) ASL( لغة اإلشارة 

 Seminar(لتعلیم الصم مناقشة العدید من السمنارات وقد ناقش ال) Kansas(وقد تم في مدارس 

من ) ( Preview- view-reviewتعلم الطالب الصم بثنائیة اللغة من خالل إستراتیجیة : بعنوان ) 3.8,2006

ام ثنائیة اللغة في فصولھم وتطبیق ذلك في وقد كان الھدف أن یقوم المشاركون باستخد. خالل استخدام ھادف 

ًفي التدریس استخداما ) PVR(تعلم الطالب حسب قدراتھم وأن یعكس المشاركون استخدامھم إلستراتیجیة 

  ًادفا مقارنة باالستخدام الحالي ھ

 إلى تدریس الطالب الصم قراءة نصوص والتي ھدفت ) Ying ,Li ,2006(وفي دراسة قامت بھا ینق لي 

أسالیب إعادة : التي تتضمن تطبیق استراتیجیات خاصة مثل ) PVR ( ثنائي اللغةلوم باستخدام استرایجیةالع

في فھم الطالب الصم لمفاھیم نصوص العلوم ) PVR( توصلت الدراسة إلى فاعلیة إستراتیجیة  ،القصص

  .المقروءة 

 , Yvonnes. FREEMAN &) David Eآفونس فریمان ودیفید إي فریمان في دراستھماوقد أشار 

FREEMAN,2006 ( الكتابة من خالل  القراءة ووكان أھم النتائج التي توصلت لھا الدراسة أھمیة تعلم ثنائیة

وقاموا بعرض عدد من األسباب لتنظیم ) PVR(محتوى األفكار ویمكن أن ترتب األفكار من خالل استخدام 

  .عرض المنھج 
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في دراستھا وكان ) (Maria ,Koutsoubou &Others,2007 ماریا كوتسوبوا  وآخرین ولقد أشارت 

: أن استخدام اللغة في شكل ترجمة كلغة كتابة ثانیة یمكن أن یسھل بعض السمات مثل :من أھم نتائج الدراسة 

  .وتم مناقشة ثنائیة اللغة في تعلیم الصم . تنظیم النص ، ولكن لیس الكل كقواعد النص 

 إلى  التي توصلت في دراستھ )Marek ,Meristo  & Others 2007  ( نمارك میریستو وآخریكما أشار 

وذلك ) TOM(أن االتصال عبر لغة اإلشارة في بیئة ثنائیة اللغة یسھل تبادل الحوار الذي یرقى بالتعبیر 

  .بمساعدة األطفال على مراقبة الحاالت الذھنیة لآلخرین 

في )Laurene,Simms & Helen, Thumann,2007 (لورین سایمس و ھیلین ثومانكما أشارت 

 في تعاملھم بالطالب الصم وإعادة بالمعلمین ضرورة إعادة التفكیر في وجھات النظر الخاصة إلىدراستھما 

  .ھیكلة طرق التدریس المستخدمة في تعلیم الصم 

د وتوصلت الدراسة إلى أھمیة تتبع نمط حیاة الطفل عن) Horn,Petra,2007 (ھورن بیتراكما أشار 

واتضح أن الكثیر من الطالب لدیھم قصور في تعلم اللغة ألن اللغة الطبیعیة ، التخطیط المناسب في تعلم اللغة 

باإلضافة إلى أن دمج اكتساب اللغة االنجلیزیة ولغة ،لیست اللغة المستخدمة داخل المنزل ) ASL(بالنسبة لھم 

  .الرسمیة اإلشارة وتعلمھما یمكن أن یحدث خارج الفصول الدراسیة 

ý  أمثلة لبعض استراتیجیات ثنائي اللغة المطبقة في تعلیم الصم: 

  :استراتیجیات الفصل مابین لغة اإلشارة واللغة العربیةً:أوال

ومن الطرق التي ،ًكما ذكرنا سابقا فإن الھدف األساسي للفصل مابین اللغتین ھو المحافظة على لغة اإلشارة

  :تین مایليیمكن من خاللھا الفصل مابین اللغ

  .مثال المواد األدبیة بلغة اإلشارة والمواد العلمیة باللغة العربیة) الفصل من خالل المادة أو الموضوع(ـ ١

  .ًمثال مدرس یستخدم لغة اإلشارة ومدرس آخر یستخدم اللغة العربیة) الفصل عن طریق األشخاص(ـ ٢

  .ة اإلشارة والثانیة باللغة العربیةًمثال أول حصة دراسیة تكون بلغ) الفصل من خالل الوقت(ـ ٣

في المكتبة یتم استخدام اللغة العربیة وفي مطعم المدرسة تستخدم لغة : ًمثال) الفصل من خالل المكان(ـ ٤

  .اإلشارة

  .ًمثال المناقشة بلغة اإلشارة والتلخیص باللغة العربیة) من خالل نوع النشاط(ـ الفصل ٥

المصاحب للكتاب یكون بلغة CDأوDVDً فمثال الكتاب باللغة العربیة و)من خالل أدوات المنھج( ـ الفصل٦

  .اإلشارة

  مراجعة-دراسة- نظرة عامة تمھیدیةpreview-view-reviewإستراتیجیة ً:ثانیا

ًومن ثم تتم المناقشة بلغة اإلشارة وأخیرا ) قراءة قصة(بھذه الطریقة یقوم المعلم بتقدیم الدرس باللغة العربیة 

  .)  أھم العبر التي وردت في القصةكتابة ملخص للقصة أو(اجعة بالغة العربیة تكون المر

  : بلغة اإلشارة) التفسیر أو الترجمة(إستراتیجیة الشرح: ًثالثا

  .أضع صورة ذھنیة للتلمیذ بحیث یكون لدي تخیل واضح عن المكان واألشخاص* 

  ).ووضحأعرض أسباب ـ خلفیة للموضوع ـ التأثیرـ فسر (ًكن واضحا * 

 rhetoricd questionsاستخدم أسئلة لشد االنتباه *

  . تقمص الشخصیة*
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  .أعد الجملة بصیغ وكلمات وإشارات مختلفة *

  ....).تذكرون عن ما تحدثنا عن...قبل قلیل تحدثنا عن (أربط األحداث ببعضھا *

  ).تشفىالأذھب للمس.. إذا مرضت أذھب للمدرسة (أصنع مغایرة أو تضاد من خالل النفي *

  .لخص األفكار المطروحة*

  ).تسمى فواكھ.... برتقال،تفاح،موز(وضح قبل التسمیة*

في القصة عندما أحتاج الولد إلى بعض المال دخل على أبیھ (قبل طرح السؤال أعد المشھد الذي ستسأل عنھ *

  !ماذا حصل؟... في المكتب 

  ).م٢٠٠٦،الریس.(ھو المطلوب بالتحدید من السؤال بین ما*

  

  

ý  مفھوم ثقافة الصم)Deaf Culture: (  

النظر إلى الصم كأقلیة في المجتمع الكبیر الذي تعیش فیھ لھا ثقافتھا الخاصة والممیزة لھا لم یتم التطرق       

 فماذا نعني بثقافة الصم؟. لھ في العالم العربي حتى اآلن

كون في المعتقدات، والقیم، والعادات، ثقافة الصم تعني مجموعة الصم الذین یستخدمون لغة اإلشارة ویشتر

وھي جزء من ثقافة المجتمع العام لكن لھا ما یمیزھا مثل تمیز بعض . والخبرات التي تنتقل من جیل إلى جیل

ًمناطق المملكة ببعض العادات والتقالید و اللھجات التي تمیزھا عن غیرھا علما بأن أھم عنصر في ثقافة الصم 

  .لغة اإلشارةوحجر الزاویة فیھا ھو 

إلقاء قصص : ومن األمثلة على ثقافة الصم ما یلي  (Padden, 1998) ًنقال عن) م٢٠٠٦الریس ، (

باستخدام أبجدیة األصابع، إلقاء قصص باستخدام شكل واحد فقط من إشكال الید، إلقاء قصص باستخدام 

تاریخ الصم، رقص الصم، األسماء إشارات األرقام، نكات الصم وقصصھم، التصفیق، كیفیة شد انتباه األصم، 

 الخ...بلغة اإلشارة، ما یحدث عند المغادرة وترك المكان، رسومات الصم، األجھزة التي یستخدمھا الصم

  ) .م٢٠٠٦الریس ،.(

ý  ثنائي الثقافة في المملكة العربیة السعودیة / العقبات التي تعترض تطبیق ثنائي اللغة: 

الطریقة ومالھا من أثر إیجابي على التطور اللغوي واالجتماعي والثقافي وعلى الرغم من أھمیة تطبیق ھذه 

 التي قد تواجھنا والتي قد تحول دون تطبیق ھذه الطریق بفعالیة في ھناك العدید من العقباتللطالب الصم إال أن 

  :العوامل مایلي من أھم ھذهالبرامج التربویة للصم ولعل 

 .لمملكة العربیة السعودیةعدم دراسة قواعد لغة اإلشارة في ا ·

 .اتجاھات المجتمع السلبیة نحو الصم ولغة اإلشارة ·

 .عدم وجود معلمین من الصم حاصلین على شھادات في التعلیم العالي حتى وقتنا الحالي ·

 .عدم فسح المجال لوجود معلمین صم في البرامج التربویة للصم  ·

ي المرحلة الجامعیة حیث أن ھذه الخطط ال ضعف خطط برامج إعداد وتدریب معلمي التالمیذ الصم ف ·

 .تتضمن دراسة ثقافة مجتمع الصم وتاریخھم والقواعد الصحیحة لتطبیق لغة اإلشارة 

Un
Re

gis
te
re
d



 ١٠

 أن الغالبیة العظمى من أسر األطفال الصم ھم سامعون وبالتالي فإن اكتساب األسرة للغة اإلشارة قد ·

ثنائي الثقافة في /یق إستراتیجیة ثنائي اللغة مما یدفعھا إلى عدم تشجیع وتفعیل تطب، یكون محدودا 

 . مواقف االتصال المختلفة مع طفلھا وحرصھا على تعلیمھ اللغة الشفویة 

 .افتقار المكتبة السعودیة إلى الكتب المتخصصة في عالم الصم ولغتھم وثقافتھم ·

 .قلة عدد المتخصصین التخصص الدقیق في ھذا المجال  ·

 .ثنائي الثقافة واستراتیجیات تطبیقھا/ الصم لطریقة ثنائي اللغة عدم معرفة معلمي التالمیذ ·

عدم توفر بعض التقنیات الحدیثة التي تساعد على نجاح تعلیم التالمیذ الصم لغة مجتمعھم المقروءة  ·

 .والمكتوبة كلغة ثانیة

 .عدم تضمین مناھج الصم لثقافة وتاریخ الصم مما یؤثر على وعیھم بثقافتھم وتاریخھم  ·

م توفر بعض الخدمات المساندة الالزمة لتحقیق ھذه الطریقة بنجاح كخدمات التدخل المبكر عد ·

 .وخدمات اإلرشاد األسري وخدمات العالج الترفیھي والعالج الوظیفي 

 .ضعف الدورات التدریبیة في لغة اإلشارة والمقدمة لمعلمي التالمیذ الصم أثناء الخدمة  ·

ة اإلشارة ألسر األطفال الصم السامعین وعدم االھتمام بإكسابھا عدم توفیر دورات تدریبیة في لغ ·

 .للوالدین في مراحل مبكرة حتى یتمكنا من تحقیق تواصل فعال مع طفلھما 

عدم إتاحة الفرصة لألشخاص الصم الراشدین للمشاركة في تخطیط وتنفیذ وتقییم البرنامج التعلیمي  ·

 . ثنائي الثقافة/لطریقة ثنائي اللغة 

 .المعلمین الذین یتقنون لغة اإلشارة بطالقة كلغة أولى قلة  ·

 .أن معظم برامج إعداد المعلمین تركز على الطریقة الكلیة  ·

ý  التوصیات:  

 التي قد تسھم في التغلب على معوقات تطبیق إستراتیجیة ھناك العدید من التوصیاتوفي ضوء ماسبق نجد أن 

  :ولعل من أھمھا ما یليیم الصم ثنائي الثقافة في تربیة وتعل/ثنائي اللغة 

 .دراسة قواعد لغة اإلشارة في المملكة العربیة السعودیة  ·

 .توعیة المجتمع بحقوق الصمم  وتعدیل اتجاھاتھم نحو الصم ولغة اإلشارة  ·

 فسح المجال للصم لاللتحاق ببرامج التعلیم العالي لضمان وجود معلمین من الصم ·

 .لبرامج التربویة للصمضرورة توفیر معلمین من الصم في ا ·

تحسین خطط برامج إعداد وتدریب معلمي التالمیذ الصم في المرحلة الجامعیة من  خالل إضافة ثقافة  ·

 .وتاریخ الصم وقواعد لغة اإلشارة إلى البرامج والخطط التدریبیة المقدمة للمعلمین 

إلیجابیة على التوافق النفسي ثنائي الثقافة وانعكاساتھا ا/توعیة األسرة بإستراتیجیة ثنائي اللغة  ·

ودور األسرة في تعلیم وتفعیل ھذه الطریقة في ، وأثرھا على الجانب اللغوي واألكادیمي، واالنفعالي 

 . كافة مواقف االتصال المختلفة

 .توفیر الكتب المتخصصة في عالم الصم و التي تتناول تاریخھم وثقافتھم ·

 .توفیر المتخصصین في ھذا المجال  ·
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ثنائي الثقافة / الدورات التدریبیة بھدف تدریب المعلمین على استراتیجیات تطبیق ثنائي اللغةتوفیر   ·

 .بفاعلیة مع التالمیذ الصم 

توفیر التقنیات الحدیثة التي تساعد على نجاح  تعلیم التالمیذ الصم لغة مجتمعھم المقروءة  ·

 .والمكتوبة

 .الصم وثقافتھم ولغتھم یجب أن تتضمن مناھج الصم على معلومات عن تاریخ   ·

ثنائي الثقافة بفاعلیة في /توفیر الخدمات المساندة الالزمة لنجاح تطبیق إستراتیجیة ثنائي اللغة  ·

البرامج التربویة والحرص على تطویرھا كخدمات التدخل المبكر واإلرشاد األسري وأخصائي الترفیھ 

 .وأخصائي العالج الوظیفي

اإلشارة ألسر األطفال الصم السامعین بھدف مساعدة الوالدین على توفیر دورات تدریبیة  في لغة  ·

 . اكتسابھا في وقت مبكر مما یحقق تواصل فعال مع طفلھا

الحرص على إشراك الصم الراشدین في برامج تخطیط وتنفیذ وتقییم البرنامج التعلیمي إلستراتیجیة  ·

  . ثنائي الثقافة /ثنائي اللغة

   : العربیة المراجع 

كتابة لغة اإلشارة على التحصیل األكادیمي والمقررات اللغویة  أثر طریقة) م٢٠٠٧. (و شعیرة، محمد  أبـ ١

كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة . رسالة دكتوراه منشورة الطلبة الصم في مدرسة األمل للصم في مدینة عمان عند

  .عمان : األردنیة 

مكتبة الملك  . ١ ط).ثنائي اللغة وثنائي الثقافة (ي للتالمیذ الصم التعلیم الثنائ) . م٢٠٠٦. (یوسف ، التركي ـ ٢

  . المملكة العربیة السعودیة: الریاض . فھد الوطنیة 

، عمان،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ١ط ، مقدمة في اإلعاقة السمعیة. ) م١٩٩٨(، جمال، ـ  الخطیب٣

    .األردن
 بحث نظري مقدم الفلسفة واالستراتیجیات:  ثنائي الثقافة/  اللغةثنائي) . م٢٠٠٦.(طارق ، الریس     

 المستقبل –الحاضر (رعایة وتأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة في الوطن العربي :للمؤتمر العربي التاسع 

  .مصر :القاھرة ).

دار عالم . ألولىالطبعة ا .مناھج الصم التخطیط والبناء والتنفیذ) . ١٩٩٩. (أمیر .أحمد والقرشي. اللقانيـ٥

  .األردن: عمان.الكتب

فاعلیة برنامج حاسوبي في تعلیم األطفال الصم مھارات القراءة والكتابة في ).   م ٢٠٠٢. (سوسن  ،  المللي ـ٥

دراسة شبة تجریبیة في الصفین الخامس والسادس االبتدائي في معھد التربیة الخاصة للصم (  اللغة االنجلیزیة

  دمشق: جامعة دمشق ، كلیة التربیة . یر غیر منشورة رسالة ماجست) بدمشق

األكادیمیة .١ط).والمھتمین دلیل المعلمین والوالدینً(طرق التواصل للمعوقین سمعیا) .م٢٠٠٤(،علي، حنفي ـ٦

  .المملكة العربیة السعودیة:الریاض.العربیة للتربیة الخاصة

لغة صوتیة ـ  ـ إشارة ـ ھجاء إصبعي ـ شفاه(:  بھاطرق االتصال بالصم وأسالی). م١٩٩٨. (فتحي ،عبد الحيـ ٧

  .اإلمارات:دبي . دار القلم للنشر والتوزیع. ١ ط).كتابة تواصل كلي 
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