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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

فعالية الدمج املدر�صى لل�صم فى مرحلة ما بعد 

اللغة و �صعف ال�صمع دون غريه : درا�صة حالت 

تعليم ذاتى ل�صم و �صعاف �صمع خريجني اأ�صيبوا 

بال�صمم فى املرحلة العمرية 5 – 17 �صنة 

اأعداد / ح�صان حممد عبد الرحمن 

 اأم���������ن م��������ال احت���������اد ال���������ض����م ال�����ق�����وم�����ى ال���������ض����ودان����ى

ملخ�س :

  يق�سم ال�سمم على اأ�سا�س اللغة اإىل نوعني : ال�سمم قبل اللغوى ، و ال�سمم بعد اللغوى 

. يعترب الدمج مفهوم حديث و معا�رش فى تعليم ال�سم و �سعاف ال�سمع ملا له من مزايا 

تناق�س  الورقة  اللغة . و عليه فان هذه  بعد  ما  ال�سمع و �سم  و بذلك هو مفيد ل�سعاف 

فعالية الدمج لل�سم الذين فقدوا �سمعهم فى مرحلة ما بعد اللغة    و �سعاف ال�سمع اأكرث 

لنماذج من  الورقة بدرا�سة  قام معدو  اللغة ، حيث  ما قبل  الذين فقدوه فى مرحلة  من 

ال�سمع فى  اأو �سعف  فقد  ال�سمع )  اللغة و �سعاف  بعد  ما  ال�سم فى مرحلة  اخلريجني 

املرحلة العمرية 5 – 17 �سنة ( الذين تلقوا تعليمهم فى ) مدار�س العاديني ( و مقارنتهم 

مع بع�س �سم ما قبل اللغة و �سم ما بعد اللغة  و �سعاف ال�سمع ممن تلقوا تعليمهم فى ) 

موؤ�س�سات العزل ( و ذلك من ناحية املقدرات القرائية و الكتابية كما تتبع معدو الورقة 

التن�سئة الجتماعية حلالت الدرا�سة و لحظوا التى :

1/ اأظهرت فئة الدمج مقدرات قرائية و كتابية عالية جدا و ممتازة و ي�ستطيعون التعبريعن 

من�سوبى  و�سط  حتى  جدا  وا�سحة  اأمية  العزل  فئة  اأظهرت  بينما  باأنف�سهم  اأنف�سهم 

موؤ�س�سات العزل باجلامعات .
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2/ هناك عالقة بني التن�سئة الجتماعية املبكرة لل�سم و �سعاف ال�سمع و زيادة التح�سيل 

الكادميى لهم .

 و يخل�س معدو الورقة اإىل اأن الدمج يكون فعال و له مردود ايجابي عال جدا من الناحية 

القرائية و الكتابية على �سم ما بعد اللغة و �سعاف ال�سمع فقط و ل يفيد بقية احلالت و 

من اأهم الأ�سباب رغبة و حما�س املعوق �سمعيا فى اأثبات الذات و�سط اأقرانه ال�سامعني 

لوجود عامل املناف�سة كما انه ين�سا نوع من التعليم ي�سمى ) التعليم التعاونى ( بني الطالب 

الأ�سم اأو �سعيف ال�سمع و الطالب ال�سامع و هذا النوع من التعليم التعاونى �سار مدخال 

حديثا لتعليم املعاقني �سمعيا فى الدول املتقدمة .

مدخل عام :

اأول : تربية الأطفال املعاقني �سمعيا فى �سوء الجتاهات العاملية احلديثة

 هناك عدة اجتاهات تربوية حديثة فى رعاية و تربية املعاقني �سمعيا نوجزها فيما ياتى : 

1/ الدمج املدر�سى : و من �سوره : الف�سول اخلا�سة فى بيئة تربوية عادية حجرة امل�سادر 

العالجى  التعلم  خا�سة  تربوية  بيئة  فى  العادية  الف�سول  اخلا�سة  الرتبوية  اخلدمات 

مدر�سة الدمج ال�سامل اأو املدر�سة املرحبة او املدر�سة اجلامعة – الدمج املرحلي :

2/ التعلم التعاوين .

3/ اأ�سلوب لعب الأدوار .

4/ اأ�سلوب الطالب املعلم .

5/ تنمية املهارات الجتماعية ) مهارات الت�سكيل مهارات الأداء مهارات التعمق و عدم 

الت�سطيح مهارات ال�سياغة الدراما الإبداعية (.

6/ مراكز الت�سخي�س و الإر�ساد امللحقة .

7/ التعليم اللكرتونى .

8/ احلقائب التعليمية . 

9/ برامج الرتبية املوجهة للفرد .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 
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10/ برامج الرتبية امل�سخ�سة للفرد .

11/ خطة كيلر .

ثانيا : التكنولوجيا امل�ستحدثة فى تربية املعاقني �سمعيا

للطالب  تتيح  املهمة ، فهى  ال�سلوكية  املعززات  من  الثقافية  حمتوياتها  و  الأجهزة  تعترب   

املعاق �سمعيا بجانب تعليمه فر�سة للرتويج و ا�ستيعاب املعرفة ، ب�سور حمببة و ترفيهية، 

من  و  تقليدية .  �سور  من  ي�سمله  مبا  التعليمى  للف�سل  النمطية  ال�سورة  تغيري  على  عالوة 

اأهم الو�سائل التكنولوجيا امل�ستخدمة فى تعليم املعاقني �سمعيا    ما يلى : الكمبيوتر التعليم 

حتت  الأ�سعة  جهاز  املقروؤة  الكتابة  ماكينة   ) التخاطب  معلم   ( بالدى  الروبوت  املربمج 

احلمراء جهاز املونوفونيرت الفيديو التعليمى القوقعة اللكرتونية .

ثالثا : تق�سيم ال�سمم على اأ�سا�ص اللغة

يق�سم ال�سمم على اأ�سا�س اللغة اإىل نوعني رئي�سيني هما :

1/ �سمم ما قبل اللغة : و ي�سري اىل تلك الفئة من املعاقني �سمعيا ، الذين فقدوا قدرتهم 

ال�سمعية قبل اكت�ساب اللغة ، اأى قبل �سن الثالثة ، و هذه الفئة تت�سف بعدم الكالم لأنها 

مل ت�سمع اللغة املنطوقة .

2/ �سمم ما بعد اللغة : و يطلق على الأفراد الذين فقدوا قدرتهم ال�سمعية بعد اكت�ساب 

الثالثة ، و تت�سف هذه الفئة بقدرتها على الكالم ، لأنها �سمعت و  اللغة ، اى بعد �سن 

تعلمت اللغة املنطوقة .

مو�صوع و م�صكلة الورقة :

 الدمج كمدخل عاملى حديث لتعليم املعاقني �سمعيا له مفهوم و فل�سفة و اأهداف و �سور، 

البحوث ، و  و  الدرا�سات  من  عديد  حوله  اأجريت  الدول ، و  من  عديد  فى  جتريبه  و مت 

الالفت اأن كلها توؤكد على اأهميته و هذه نقطة يتفق معدو الدرا�سة مع منظريها ، بيد اأن 

التن�سئة  دور  و  الكتابية  و  القرائية     املقدرات  ناحية  من  املردود  حول  ترتكز  مالحظاتهم 

معاي�ستهم  واقع  من  اللغة  اكت�ساب  و  التح�سيل  فى  م�ساعد  كعامل  املبكرة  الجتماعية 

لأحوال ال�سم و �سعاف ال�سمع باحتاد ال�سم القومى ال�سودانى و هم خليط من خريجى 
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و من�سوبى معاهد و مراكز العزل و خريجى و طالب مدرا�س عادية ) تعلم ذاتى بالدمج( 

و جامعات بال�سودان و خارجه .

اأهداف الورقة :

تهدف هذه الورقة اإىل بيان ما يلى :

القرائية  املقدرات  تطوير  و  تنمية  ناحية  من  مفيد  و  فعال  الكامل  املدر�سى  الدمج  اأن   /1

لل�سم و �سعاف ال�سمع الذين فقدوا قدرتهم ال�سمعية فى مرحلة ما بعد اللغة ، و ل 

ي�سلح من هذه الناحية مع من فقدوا قدرتهم ال�سمعية قبل اكت�ساب اللغة .

مردود  له  اخلا�سة  الرتبية  مدار�س  فى  ال�سمع  �سعاف  و  اللغة  بعد  ما  �سم  عزل  اأن   /2

عك�سى على تنمية و تطوير املقدرات القرائية و الكتابية .

3/ تو�سيح دور التن�سئة الجتماعية املبكرة فى زيادة التح�سيل الكادميى ل�سم مرحلة ما 

بعد اللغة و �سعاف ال�سمع و من ثم اأثره على املقدرات القرائية و الكتابية .

اأ�صئلة الورقة :

1/ هل العزل املدر�سى يوؤثر �سلبا على املقدرات القرائية و الكتابية ل�سم ما بعد اللغة و 

�سعاف ال�سمع ؟ و ما هى الأ�سباب ؟

�سعاف  بعد اللغة و  ل�سم ما  و الكتابية  الدمج املدر�سى ينمى املقدرات القرائية  2/ هل 

ال�سمع ؟ و ما هى الأ�سباب ؟

3/ كيف تلعب التن�سئة الجتماعية املبكرة دورها فى زيادة التح�سيل الكادميى ل�سم ما 

بعد اللغة و �سعاف ال�سمع و من ثم تطور املقدرات القرائية و الكتابية لهم ؟

اأهمية الورقة :

تنبع اأهمية الورقة من اأنها اهتمت بتقومي الدمج املدر�سى الكامل بدرا�سة حالت ل�سم من 

نوع ما بعد اللغة  و �سعاف �سمع تلقوا تعليمهم فى مدار�س العاديني حتى التخرج من 
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اجلامعة و اأن كانت جتاربهم ذاتية لعبت الدور فيها اأ�رشهم و لي�س ملوؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة 

اأو العزل دور فيها.

طبيعة اأو منهج الورقة :

 تعتمد هذه الورقة على املنهج ال�ستطالعي الو�سفى حيث مت جمع املعلومات عن طريق 

معدى  خربة  على  بالعتماد  املالحظات  و  ال�سخ�سية  الأ�سئلة  و  املناق�سات  و  املقابالت 

الورقة فى جمال ال�سم و التى ترتاوح ما بني 12ـ 20 �سنة و من واقع احتكاكهم امل�ستمر 

معهم فيما يعرف بدرا�سة احلالة.

عينة الدرا�صة و خلفيتها العلمية :

- ركزت الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�سي على ال�سم من فئة فقدان ال�سمع ما بعد اللغة و �سعاف 

ال�سمع اأع�ساء احتاد ال�سم القومى ال�سودانى ممن تلقوا تعليمهم ال�سا�سى و الثانوى 

درجات  يحملون  و  خمتلفة  جامعات  من  تخرجوا  و  بالدمج  العاديني  مدار�س  فى 

الدبلوم و البكالوريو�س و املاج�ستري ممن اأ�سيبوا بالإعاقة ال�سمعية فى املرحلة العمرية 

ما بني 5 17 �سنة ) تالحظ اأن تخ�س�ساتهم العلمية ترتاوح ما بني : القت�ساد و العلوم 

ال�سيا�سية الإح�ساء و العلوم ال�سيا�سية هند�سة عمارة �رشيعة و قانون  حقوق زراعة و 

هند�سة زراعية فنون تطبيقية حما�سبة اآداب جتارة �سحة عامة علم نف�س اقت�ساد ا�سالمى  

املحا�سبة درا�سات اإ�سالمية  اإدارة اأعمال اجليولوجيا و التعدين ( كفئة للمقارنة مع فئات 

تدر�س  تزال  ل  الدمج  �سم  من  اأخرى  جمموعة  هناك  باأن  علما   ( العزل  موؤ�س�سات 

باجلامعات مل ت�سملها الدرا�سة ( . كذلك ركزت على ال�سم من فئة فقدان ال�سمع ما 

بعد اللغة و �سعاف ال�سمع اأع�ساء احتاد ال�سم القومى ال�سودانى ممن تلقوا تعليمهم 

ال�سا�سى و الثانوى فى موؤ�س�سات العزل و على الذين ل يزالون يدر�سون بها .

- كذلك ركزت الدرا�سة ب�سكل ثانوى على اأع�ساء من �سم ما قبل اللغة الذين تخرجوا من 

اجلامعات و الذين ل يزالون يدر�سون باجلامعات ممن تلقوا تعليمهم مبوؤ�س�سات العزل .
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نتائج الدرا�صة :

ال�سا�سى  تعليمهم  تلقوا  الذين  اجلامعات  خريجى  اللغة  بعد  ما  مرحلة  �سم  جميع   /1

اأنهم  وجد  و  جدا  ممتازة  كتابية  و  قرائية  مقدرات  اظهروا  الكامل  بالدمج  الثانوى  و 

فقدوا  الذين  ال�سم  بع�س  اأن  لوحظ  كما   ، باأنف�سهم  اأنف�سهم  عن  التعبري  ي�ستطيعون 

�سمعهم نهائيا فى �سن العا�رشة مثال و تلقوا اأو ل يزالون يتلقون تعليمهم فى مدار�س 

العزل انعدمت بينهم املقدرات القرائية و الكتابية و ل ي�ستطيعون التعبري عن اأنف�سهم 

مقارنة ب�سم دمج فقدوا �سمعهم فى مرحلة عمرية اأقل ) 5 8 �سنوات ( . 

الثانوى  و  ال�سا�سى  تعليمهم  تلقوا  الذين  اجلامعات  خريجى  ال�سمع  �سعاف  جميع   /2

بالدمج الكامل اظهروا مقدرات قرائية و كتابية ممتازة جدا مقارنة ب�سعاف ال�سمع الذين 

تلقوا تعليمهم فى مدار�س العزل الذين انعدمت بينهم اأو تدنت هذه املقدرات .

و  ال�سامعني  زمالئهم  معهم  يتعاون  كان  الدمج  مبدار�س  اللغة  بعد  ما  �سم  بع�س   /3

اأ�ساتذتهم و يقدمون لهم اى م�ساعدة مطلوبة .

مبكرة  اجتماعية  تن�سئة  تلقوا  قد  كانوا  اخلريجني  اللغة  بعد  ما  �سم  اأغلب  اأن  وجد   /4

طريق  عن  فيهم  الثقة  بناء  بني  ما  الهتمام  يرتاوح  و  بهم  تهتم  اأ�رشهم  كانت  حيث 

تكليفهم مهام و واجبات حمددة و اإ�رشاكهم فى �سئون الأ�رشة و تنمية العتماد على 

الذات و الهتمام ببناء اللغة و اإدخالهم ريا�س الأطفال اخلا�سة بال�سامعني     و كذلك 

اإدخالهم مدار�س عادية و لي�س مدار�س تربية خا�سة اأو عزل .

5/ كل خريجى اجلامعات و الذين ل يزالون يدر�سون باجلامعات من من�سوبى موؤ�س�سات 

كتابية  و  قرائية  مقدرات  اظهروا  اللغة  قبل  ما  مرحلة  فى  �سمعهم  فقدوا  ممن  العزل 

فى  ما  خلل  وجود  يعنى  مبا  دمج  موؤ�س�سة  تعترب  اجلامعة  اأن  مع  متاما  متدنية  و  معدومة 

اإحلاقهم  مت  ما  اإذا  ال�سمع  �سعاف  و  اللغة  بعد  ما  �سم  على  يوؤثر  قد  العزل  موؤ�س�سة 

مبوؤ�س�سات العزل .

مبقدرات  �سمع  �سعف  حالة  وجدت  باجلامعات  العزل  موؤ�س�سات  من�سوبى  �سمن   /6

قرائية و كتابية ممتازة و بتتبع حالتها تبني اأنها انتقلت ملوؤ�س�سة العزل من مدر�سة عادية 

فى مرحلة درا�سية متقدمة .
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حتليل الأ�صباب :

1/ يرى معدو الورقة اأن الدمج املدر�سى الكامل ل�سم ما بعد اللغة و �سعاف ال�سمع ينمى 

لوجود  ال�سامعني  الأقران  و�سط  الذات  اإثبات  و  للتميز  احلما�س  و  الدافعية     لديهم 

مقدراتهم  على  اإيجابا  ينعك�س  مما  العزل  موؤ�س�سات  فى  تنعدم  التى  املناف�سة  عامل 

القرائية و الكتابية .

2/ ن�سوؤ نوع من التعليم بني الطالب الأ�سم اأو �سعيف ال�سمع و الطالب ال�سامع ي�سمى ) 

التعليم التعاونى ( ي�ساهم اإيجابا فى تطوير مقدراتهم القرائية و الكتابية . و هذا النوع 

من التعليم التعاونى �سار مدخال حديثا لتعليم املعاقني �سمعيا فى الدول املتقدمة .

3/ من املعلوم اأن اغلب موؤ�س�سات العزل تقوم بتب�سيط و تكييف املنهج العادى بحجة 

ي�سعف  ذلك  اأن  يرون  الورقة  معدو  اأن  اإل   ، �سمعيا  املعاقني  للطالب  مالئم  غري  اأنه 

عملية بناء و تثبيت و زيادة احل�سيلة اللغوية لأ�سم ما بعد اللغة و �سعيف ال�سمع مما 

ينعك�س بدوره على تدنى و انعدام املقدرات القرائية و الكتابية عك�س ما يح�سل فى 

مدار�س الدمج التى تدر�س املنهج كامال و �سيما اأن كان ل يتم العمل بنظام املجموعات 

املتجان�سة اأو الفروق الفردية فى مدار�س العزل ، فمن اخلطاأ مثال تب�سيط منهج ل�سف 

درا�سى به خليط من �سعاف �سمع و �سم ما قبل و ما بعد اللغة .

فى تدري�س ال�سم مبوؤ�س�سات العزل انه  4/ لحظ معدو الورقة من واقع خربة بع�سهم 

اأثناء  العزل  موؤ�س�سات  فى  �سمعيا  املعاقني  الطالب  بني  اجلانبى  احلديث  خا�سية  تكرث 

احل�س�س مما ي�ستت الرتكيز و النتباه و بالتاىل قد ي�سعف املردود القرائى و الكتابى 

ل�سم ما بعد اللغة و لعل هذه اخلا�سية ترجع اإىل الفراغ الذى يجدونه باملنزل لوجود 

�سعوبات توا�سلية مع اأفراد الأ�رشة و عندما ياأتون للموؤ�س�سة يفرغون �سحناتهم فى 

التخاطب مع من يفهمونهم من اأقرانهم .
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اخلال�ضة 

1/ اأن الدمج الكامل فى التعليم العام كمفهوم حديث فى تربية و تعليم املعاقني �سمعيا 

فعال من الناحية القرائية و الكتابية لل�سم من فئة ما بعد اللغة و �سعاف ال�سمع مقارنة 

بال�سم من فئة ما قبل اللغة .

2/ هناك خلط فى موؤ�س�سات العزل بني �سم ما قبل اللغة و �سم ما بعد اللغة فى �سفوف 

مع  اللغة  بعد  ما  �سم  حالة  فى  الدمج  تطبيق  يجب  كان  انه  حني  فى  واحدة  درا�سية 

ال�ستفادة من ما ي�سمى ) بالأدوار احلديثة ملعلم  املعاقني (.

و  اللغة  بعد  ما  لأ�سم  اللغوية  الرثوة  زيادة  و  تنمية  فى  ت�ساعد  ل  العزل  موؤ�س�سات   /3

موؤ�س�سية  دون  العادى  املنهج  تكييف  و  تب�سيط  اىل  اللجوء  حالة  فى  ال�سمع  �سعيف 

علمية تراعى الفروق الفردية . 

4/ الدمج يكون فعال و ذو مردود وافر اإذا مت الإعداد و التهيئة له ب�سورة علمية موؤ�س�سية 

تراعى خمتلف حلقاته و تطبق فيه معايري مدر�سة اجلودة ال�ساملة .

5/ التن�سئة الجتماعية ال�سليمة املبكرة ل�سم ما بعد اللغة و �سعاف ال�سمع ت�ساعد على 

و  الأ�سم  ترفد  قد  اأنها  كما  الدمج  عملية  من  ي�سهل  قد  مما  النواحى  كافة  من  تهيئتهم 

�سعيف ال�سمع بتغذية راجعة .

التو�ضيات

1/ اإعادة النظر فى ا�سرتاتيجيات اإعداد الكفايات الب�رشية الرتبوية بالرتكيز على اإعداد 

)املعلم ال�سامل ( الذى ي�ستطيع التعامل مع خمتلف الطالب عاديني و ذوى احتياجات 

خا�سة و ذلك باملوازنة مع اإعداد ) املعلم املتخ�س�س اأو معلم الرتبية اخلا�سة ( ، و فى 

ذلك نقرتح زيادة �سنوات كلية الرتبية �سنة اإ�سافية تخ�س�س لتدري�س منهج )الرتبية 

عن  يغنينا  قد  هذا  و  الأخرية  ال�سنة  هى  تكون  اأن  نرى  و  الطالب  جلميع   ) اخلا�سة 

احلاجة لتدريب معلمى العادييني و اإعدادهم لربامج الدمج على املدى البعيد ، فالغاية 

اأن يكون املعلم جاهزا من اجلامعات مبا�رشة .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

�سعاف  و  لل�سم  املبكرة  الجتماعية  التن�سئة   ( عن  تتحدث  مب�سطة  درو�س  ابتكار   /2

ال�سمع ( �سمن مناهج التعليم الثانوى اأو املراحل املتقدمة من تعليم الأ�سا�س على اأن 

يتم اإدراجها �سمن مناهج العلوم الأ�رشية اأو العلوم الجتماعية و بذلك ن�سمن على 

اإيجابا  ينعك�س  مما  مبكرا  ال�سمع  �سعاف  و  ال�سم  لأطفالها  الأ�رش  تن�سئة  البعيد  املدى 

ت�ستطيع  التى  امل�ستقبل  ا�رش  اإعداد  فى  العام ، فالغاية  التعليم  فى  الدمج  عملية  على 

التعامل مع اأطفالها املعاقني �سمعيا ب�سو رة موؤ�س�سية ت�ساعد فى عملية تاأهيلهم .

3/ اإذا كان من ال�رشورة وجود �سم ما بعد اللغة مع �سم ما قبل اللغة فى موؤ�س�سة عزل 

ل�سمان  املوؤهلة  الرتبوبة  الب�رشية  الكفايات  من  املطلوب  الربط  توفري  مراعاة  فيجب 

التعليم الفردى ) تفريد التعليم ( و العمل بنظام املجموعات املتجان�سة فى الفروق 

الفردية و كذلك لتطبيق ال�سورة املنا�سبة من �سور الدمج .
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