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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 

القدرات  تطوير  يف  التداويل  املنهج  “فعالية 

املعرفية واللغوية للطفل �صعيف ال�صمع؛ درا�صة 

تتبعية حلالة الأطفال املدجمني يف املدر�صة العادية “

ال�صتاذ/ حممد حوله

اأ������ص�����ت�����اذ ب���ج���ام���ع���ة م�������ص���ت���غ���امن )اجل�������زائ�������ر( ورئ���ي�������س 

ف����رق����ة ب���ح���ث مب����رك����ز ال���ب���ح���ث يف االأن����روب����ول����وج����ي����ا 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة مب��دي��ن��ة وه������ران )اجل����زائ����ر(

ملخ�ص :

نهدن من خالل هذا العمل  على الربنامج الرتبوي ل�شعاف ال�شمع  يف عالقته مب�شاألة اللغة 

انطالقا من بع�س املالحظات  حلاالت قدمت للفح�س االأرطفوين تعاين من م�شاكل يف 

اللغة ناجتة عن ال�شعف ال�شمعي وهذا يف  غياب ا�شطرابات اخرى م�شرتكة, بدا جليا 

حلظة حماولة اأندماجها مع االطفاال املتمدر�شني يف املدار�س العادية  .

وكافرتا�شا منا نرى اأن هاته امل�شكل هي راجعة اإىل �شعوبة تفاعل الطفل ال�شعيف �شمعا 

املندمج يف املدار�س االآبتدائية مع املنهج امل�شتعمل على م�شتوى العملية التعليمية, فالربنامج 

الدرا�شي املعتمد  يركز على املعلم ويهمل املتعلم من جهة, وال يهتم كثريا بطبيعة املحتوى 

االعتبار �رشوط  بعني  ياأخذ  ال  التقليدي  احلايل  الربنامج  اأن  مبعنى  ثانية:  من جهة  املقدم 

العملية التعليمية باعتبارها عملية ات�شال تعترب اللغة اأهمها.

بها  يتحقق  التي  العامة  بال�رشوط  يهتم  التداويل  الذي  املنهج  اقرتاح  ب�شدد  وعليه نحن 

التبادل التعليمي ويرتكز على املتعلم واملعلم ويراعي الو�شعية احلالية و طبيعة القدرات 

االإت�شالية  للطفل مو�شوع حديثنا وياأخذ بعني االعتبار املحتوى املقدم والو�شعية الزمانية 

علم  اإطار  يف  املقدم  املحتوى  طبيعة  مراعاة  اإىل  اإ�شافة  التعليم,  فيها  يتم  التي  واملكانية 

النف�س املعريف) حتديد ما يخ�س املفاهيم االأ�شا�شية من ما هو متعلق باملفاهيم االإجرائية(.

user
ALSOBY



646

ملخ�ص البحث :

نهدن من خالل هذا العمل  على الربنامج الرتبوي ل�شعاف ال�شمع  يف عالقته مب�شاألة اللغة 

انطالقا من بع�س املالحظات  حلاالت قدمت للفح�س االأرطفوين تعاين من م�شاكل يف 

اللغة ناجتة عن ال�شعف ال�شمعي وهذا يف  غياب ا�شطرابات اخرى م�شرتكة, بدا جليا 

حلظة حماولة اندماجها مع االأطفال املتمدر�شني يف املدار�س العادية  .

وكافرتا�شا منا نرى اأن هاته امل�شكل هي راجعة اإىل �شعوبة تفاعل الطفل ال�شعيف �شمعيا 

املندمج يف املدار�س االآبتدائية مع املنهج املعتمد على م�شتوى العملية التعليمية, فالربنامج 

الدرا�شي املعتمد  يركز على املعلم ويهمل الطفل �شعيف ال�شمع  من جهة, وال يهتم كثريا 

بعني  ياأخذ  التقليدي ال  احلايل  الربنامج  اأن  ثانية: مبعنى  املقدم من جهة  املحتوى  بطبيعة 

االعتبار �رشوط العملية التعليمية باعتبارها عملية ات�شال تعترب اللغة اأهمها.

بها  يتحقق  التي  العامة  بال�رشوط  يهتم  التداويل  الذي  املنهج  اقرتاح  ب�شدد  وعليه نحن 

التبادل التعليمي ويرتكز على املتعلم واملعلم ويراعي الو�شعية احلالية و طبيعة القدرات 

االإت�شالية  للطفل مو�شوع حديثنا وياأخذ بعني االعتبار املحتوى املقدم والو�شعية الزمانية 

علم  اإطار  يف  املقدم  املحتوى  طبيعة  مراعاة  اإىل  اإ�شافة  التعليم,  فيها  يتم  التي  واملكانية 

النف�س املعريف) حتديد ما يخ�س املفاهيم االأ�شا�شية من ما هو متعلق باملفاهيم االإجرائية(.

    

الكلمات املفتاحية :

ال�شعف ال�شمعي- املنهج التداويل - التفاعل اللغوي- معاجلة املعلومات – العملية 

التعليمية-القدرات اللغوية واملعرفية .

�شعاف  االأطفال  تعليم  جمال  يف   pragmatique التداويل  باملنهج  االإملام  يكت�شي     

  �رشورة ملحة حتدده طبيعته باعتباره عملية نف�س - معرفية, تتم عن طريقة اآليات 
)1(

ال�شمع

معرفية خمتلفة حتددها طبيعة املعلومات املكت�شبة )الـُمَتَعّلَمة(؛ معلومات بيانية اأو اإجرائية 

)1( يق�شد هنا باالأطفال �شعاف ال�شمعي ذوي البقايا ال�شمعية الذين ترتاوحهم درجات النق�س ال�شمعي لديهم بني 

املتو�شطة واخلفيفة.
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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 

كانت. هاته العملية التعليمية ت�شمح للطفل �شعيف ال�شمع بتعلم خمتلف ن�شاطات معاجلة 

�شعوبة  ُيظهر  ال�شمع  �شعيف  الطفل  اأن  على  اعتبارا   واملعقدة  منها  الب�شيطة  املعلومات 

ونق�س يف  قدراته اللغوية واملعرفية عن طريق و�شائل ات�شالية خمتلفة تعترب اللغة اأهمها, 

حيث ت�شكل اللغة عالمة  ملختلف املفاهيم واالإكت�شابات احلا�شلة عرب عملية التعليم, فهي 

و�شيط لبناء املعلومات والقدرات العقلية: اأي اأنها م�شتعملة الإي�شال املعلومات من جهة, 

وت�شكل يف نف�س الوقت اإحدى هاته املعارف واملعلومات املكت�شبة. هذا الدور املزدوج 

الذي تلعبه اللغة كغاية من ناحية وكو�شيلة من ناحية اأخرى, يدفعنا اإىل حتديد خ�شائ�شها 

التعليمية يف اإطار البعد اال�شتعمايل ) التداويل( الذي يهتم باللغة يف اإطار ا�شتعمالها.

تلقي  الكاملة يف �شعوبة  امل�شوؤولية  لديه  تعود   الطفل ال  ال�شمعي لدى  ال�شعف  اأن  كما 

املكت�شبات املدر�شية  بل يتقا�شم يف ذالك امل�شوؤولية مع عوامل متعددة تتمثل يف طبيعة 

االأدوار التي تلعبها اإحدى عنا�رش دائرة االت�شال امل�شتعملة على م�شتوى الق�شم من مر�شل 

ور�شالة وقناة .....   

املنهج التداويل : 

االأفعال  درا�شة  فهو    
)1(

مب�شتعمليها, العالمات يف عالقتها  بدرا�شة  التداويل  املنهج  يهتم 

اللغوية �شمن ال�شياق الذي تنتج فيه ياأخذ بعني االعتبار -االت�شال اللغوي كان اأم غري 

اللغوي-ياأخذه كفعل وكتفاعل بني املتكلمني, فمثال عندما اأقول: يجب اأن تخرج فاملتكلم 

يدخل  املقولة  فبهذه  �شيء معني,  اإىل  فعل حميل  يج�شد  بل  ما,  فقط عن حالة  يعرب  ال 

املتكلم يف خطاب حقيقي مع متكلميه با�شتعمال الو�شائل اخلطابية نف�شها, فهو بذلك ال 

.
)٢(

يهدف اإىل اإي�شال املعلومات وفقط, بل اإىل اإجناز فعل

فاملنهج التداويل يتجاوز درا�شة امل�شتوى البنيوي من اللغة اإىل البحث يف عالقة العالمات 

اأهمية درا�شة اللغة عند ا�شتعمالها, وبالتايل فهو يعنى بدرا�شة  اللغوية مبوؤوليها, مما يربز 

مقا�شد املتكلِّمني من مر�شل ومر�شل اإليه, واإمكانية تبليغه اإياها يف م�شتوى يتجاوز داللة 

1  CARON (Jean) : Les régulations du discours. Ed. PUF 1983 Paris.50ص 
2  NOUANI (Hocine) : Ebauche d’analyse du discours. In psychologie N° 5-6. 1996. SARP. 
ص ص  213-239
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للم�شتويات  املتكلِّمني  توظيف  بكيفية  التداويل  املنهج  اأي�شا  يهتم  كما  احلرفية,  املقولة 

اأن  الأجل  معني  �شياق  يف  والداليل(  والرتكيبي  واملعجمي  املختلفة)ال�شوتي  اللغوية 

يكون اإنتاجه موافقا لهذا ال�شياق, وذالك بربط اإنتاجه اللغوي بعنا�رش هذا ال�شياق الذي 

حدث فيه. كما جند �شمن اهتمامات املنهج التداويل العنا�رش الذاتية املتمثلة يف مقا�شد 

واأغرا�س املتكلِّمني ومعتقداتهم ورغباتهم, وكذالك العنا�رش املو�شوعية التي تتمثل يف 

الواقع اخلارجي مثل الزمن الذي يحدث فيه القول ومكانه وكذالك العالقة التي تربط 

املتكلمني واخلطاب.   

ت�شاهم هذه العنا�رش يف حتديد املعنى عند امل�شتقبل بحيث يعتمد عليها يف تاأويله للخطاب 

�شياق  اخلطاب يف  يعنيه  ما  درا�شة  على  ي�شاعد  التداويل  فاملنهج  وبهذا  مقا�شده,  وفهم 

معني كما ي�شاعد على معرفة اأثر ال�شياق يف لغة اخلطاب عند اإنتاجه.    

نف�س  تفاعل ويف  كو�شيلة  اللغة  يظهر  واجلماعة  الفرد  م�شتوى  على  التفاعل  مفهوم  اإن   

بعني  االأخذ  يجب  احلالة  هذه  يف  التفاعل,  هذا  عنا�رش  خاللها  من  تظهر  كاأداة  الوقت 

اأو  حلالة  فقط و�شف  لي�شت  املقوالت   الأن   , الوظيفي  اجلانب   على  والرتكيز  االعتبار 

يف  ِميه  متكلِّْ مع  عالقة  يف  املتكلم  خالله  من  يدخل  الذي  الفعل  هي  بل  معني,  ل�شيء 

و�شعيات خطابية معينة. هاته اخلا�شية الوظيفية لي�شت دخيلة على النظام الل�شاين بل هي 

جزاأ منه, مما ي�شمح للغة باأن تكون لي�شت و�شيلة لت�شور وو�شف الواقع بل هي كذلك 

 .
)1(

و�شيلة ات�شال

وبالتايل فاالهتمام يف العملية التعليمية يجب اأن يكون من�شبا يف اإدماج البعد التداويل 

ي الذي يتاأ�ش�س على العوامل التالية:

اإن كل فعل ات�شايل يتمحور �شمن �شياق معني؛ فنجد  ال�شياق النف�شي واالجتماعي  ( .

املعلومات  طبيعة  وعلى  املتكلمني  �شخ�شية  على  ويرتكز    
)2(

والفعل واملرجعي 

املتبادلة.

1  نف�س املرجع ال�شابق �س ٢14

2   JAKOB (André) et all. : Encyclopédie philosophique universelle. PUF. 2ème édition. 
Avril 1998. 667ص  



649

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 

. 2 اإن وظيفة االت�شال اللغوي تتطلب جتاوز املقولة املعزولة واملبا�رشة على  م�شتوى 

اخلطاب, الأن فعل القول ال ياأخذ معناه اإال �شمن الو�شع اخلطابي العام الذي اأنتج 

 , فاأخذ بعني االعتبار امل�شتوى اخلطابي ي�شبح �رشورة ملحة, الأن العمليات 
)1(

فيه

النف�س ل�شانية ال توؤخذ يف معزل  بل يف تفاعل تطبعه عملية االن�شجام وااللتحام. 

الق�شد  �رشوط  يف  تتمثل  عامة  �رشوط  على  ترتكز  الل�شاين  االت�شال  عملية  اإن  3 .

و�رشوط الر�شو.

3- اأ �رشوط الق�شد : هاته الفكرة هي م�شتوحاة من نظرة االأفعال اللغوية التي ترى باأن 

كل لغة متتلك خمتلف الو�شائل الإر�شال الر�شالة اللغوية ب�شيغ خمتلفة, فهي تتمثل يف 

ما ي�شميه  اأو�شتني962)  باالأقوال االإن�شائية, فهاته العبارات ال تخ�س اإطالق حكم 

ولي�شت لها وظيفة و�شف وت�شور حاالت معينة بل تهدف اإىل حتقيق فعل . 

اإن فعل القول يعترب اأ�شغر وحدة حتقق بوا�شطة الل�شان فعال) اأمراً اأوطلب( يوؤول انطالقا 

من فهم وق�شد املتكلم و اأو�شتني يعترب اأن اإنتاج فعل قويل تتولد عنه ثالثة اأفعال: 

	فعل العمل القويل : وفيه تنتج �شل�شلة من االأ�شوات ذات تنظيم تركيبي حميلة 
على �شيء ما. 

ر العالقات  َحوِّ
ُ
	فعل العمل امل�شمن يف القول: بحيث ننجز يف كالمنا ذاته عمال يـ

والتربير  وال�رشح  والوعد  االإثبات  قبيل  من  املتفاعلني(   ( املتعاملة  الفواعل  بني 

والطلب....

	 فعل التاأثري بالقول : الذي يتمثل يف  االأثر النف�شي الناجم عن القول. 
اأن  التي ترى  بنفيني�شت   لـ  املقولة  اإىل نظرية  الفكرة ترجع  الر�شو: هاته  �رشوط  ب   -3

كل لغة متتلك و�شائل التعبري عن ح�شور عبارة املتكلم يف مقوالته التي تظهر من خالل 

وهي  فارغة  تكون  فالعالمات  الزمنية,  االأ�شكال  خمتلف  وعرب  واالإ�شارات  الب�شمات 

منف�شلة عن املرجع وت�شبح حاملة للمعنى ملا يدخلها املتكلم يف خطاب ما.

  )   CARON م�شار اإليه يف NOUANI 1٩٩٦ �س٢15
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ال�صعف ال�صمعي واالآليات املعرفية للتعلم : 

اإن التعليم مرتبط بكيفية اأخذ حالة جديدة من املعلومات؟ فهو مرتبط بكيفية االنتقال من 

حالة نق�س اخلربة اإىل حالة اكت�شاب اخلربة  يف جمال معني, باإدماج االكت�شابات اجلديدة 

من طرف الطفل �شمن جمال االكت�شابات ال�شابقة عن طريق عمليتي التنظيم والبناء, كما 

الذي  وبال�شياق   البع�س  ببع�شها  االكت�شابات  اأي عالقات  الرتابط؛   ن�شاط  اأي�شا  يحمل 

يعترب �رشط حلفظ املعلومات التي اأخذت وهذا ما يف�رشه »الن�شيان« الذي يعترب تداخل 

نظام  يف  دجمه  يتم  مل  ما  وبني  خمتلفة  زمنية  و�شعيات  يف  املوؤ�ش�شة  االكت�شابات  بني 

مرتب كلية, فما يحدث هنا لدى الطفل �شعيف ال�شمع ميكننا تف�شريه على هذا امل�شتوى 

فهو  فعال  ان�شجامه وتفاعله مع و�شط غري  اإمكانية  اللغوية واملعرفية  تعيق قدراته  بحيث 

يحتاج ملنهج وطريقة تتما�شى وطبيعة قدراته املعرفية واللغوية, كما اأن طبيعة االكت�شابات 

ونوعيتها هي التي حتدد االآليات املعرفية لدى الطفل �شعيف ال�شمع  التي تتم من خاللها 

وهي تنق�شم اإىل ق�شمني :

اأ- اكت�شاب املفاهيم : تتمثل يف املعلومات الرمزية اأو املعلومات البيانية فهي معلومات 

اأولية تخ�س معارف حول حالة ما, تكون مرتبط بقوانني العامل )ماذا ؟من ( وهي تتمثل 

اأ�شا�شا يف املفاهيم, فاملفهوم هو رمز ي�شور لنا �شيء معني ) ملمو�س اأو جمرد(, ميتلك 

خ�شائ�س نف�س - اجتماعية وثقافية, ويكون منظم يف عالقة تربطه مع بقية املفاهيم.

اإن اكت�شاب املفهوم ي�شكل االأ�شا�س لكل االكت�شابات الأنه يعترب االأداة املعرفية االأ�شا�شية 

التي ينظم بها الفرد العامل اخلارجي  وي�شتقبله, و ما هو مفهوم وخمزن يف الذاكرة يكون 

 
)1(

راجع يف كليته اإىل اللغة: اأين ت�شكل موؤ�رش ملختلف املعارف احلا�شلة اأثناء عملية التعليم

فالكلمات متثل الرمز الذي ي�شمح للطفل املتمدر�س يف عملية تعليمية باأخذ املفاهيم ويف 

نف�س الوقت اإنتاجها على مرحلة ثانية, وتتجلى حقيقتها) معناها( �شمن �شياق تفاعلي اأي 

اأن املعنى احلريف يتحقق يف جتربة التلميذ املتمثلة يف �رشوط ل�شانية والوراء- ل�شانية حيث 

تكون الكلمة م�شتعملة يف ح�شوره واملعنى االإيحائي )ال�شياقي( ياأخذ �شمن ال�شياق وكذا 

1  VEZIN (L) : communication des connaissaces et activité  de l’elève.1986. PUV 21 ص
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اخل�شائ�س النف�س - اجتماعية املرتبطة بالدال. ومنه فانه يف هذا االإطار الطفل ال�شعيف 

اأثناء العملية التعليمية للغة من حيث هي غاية   ) تعلم اللغة يف حد  �شمعيا يف الق�شم 

ذاتها(, ياأخذ املفاهيم ) املعجم اللغوي( يف معناها اللفظي اعتمادا على جانبها البنيوي 

املوؤ�ش�س للعملية الل�شانية )عالقة الدال باملدلول يف م�شطلحات �شو�شري ( ولكن ال يتمكن 

من اإدراك خمتلف معاين املعنى املتو�شع فيه اإالمن خالل عملية اال�شتعمال لهذه العالقة 

الل�شانية �شمن �شياق معني وو�شعيات خطابية معينة. 

الفعل  مبعارف  يتعلق  املعلومات  من  النوع  هذا   : االإجرائية  املعلومات  اكت�شاب   - ب 

)كيف؟( التي تهدف اإىل اإعطاء نتيجة فهي تخ�س املعلومات املتعلقة بو�شعيات معينة, 

املائل  املائل نحواليمني, اخلط  التالية: اخلط االأفقي, اخلط عمودي, اخلط  املفاهيم  فمثال 

نحو الي�شار, تتعلق باملعلومات البيانية, يف حني عملية تكوين مربع اأو مثلث انطالقا من 

هاته املفاهيم ال�شابقة, فهنا يتعلق االأمر باملعلومات االإجرائية التي تتحقق عن طريق معاجلة 

 , ُيكَت�شب عن طريق  املمار�شة  
)1(

املعارف فكل تعلم للمعارف االإجرائية يتم عن طريقها

فلعبة  ال�شطرجن مثال  لي�شت قراءة للقواعد بل بحث يف حلول ذاتية للم�شاكل عن طريق  

املمار�شة  للو�شول   اإىل اكت�شاب

  يف املراحل التالية :
)٢(

 املعارف االإجرائية التي يحددها اأندر�شون 

مرحلة اكت�شاب املعلومات البيانية اخلا�شة بحالة معينة.  - 

حلول  عن  البحث  اأجل  من  البيانية  املعلومات  هاته  ا�شتعمال  ثم    -
للم�شاكل.

-  ثم اكت�شاب الفرد ملعارف« الفعل« و« القول« لي�شبح م�شتقل.
معاجلة  من  امل�شتوى  هذا  يف  التعليم  يتحقق  املطابقة:  طريق  عن  املكت�شبة  املعلومات 

)املعلومات  ال�شابقتني  احلالتني  يف  م�شتعمل  هو  والذي  التماثل  طريق  عن  املعلومات  

املق�شود   املو�شوع  تخ�س  التي  اجلديدة  املعلومات  باإ�شافة  يتم  واالإجرائية(,  البيانية 

عن طريق االإ�شتيعاب  اإىل املعلومات املكت�شبة �شابقا والتي تخ�س املو�شوع االأ�شلي . 

1 HOUDE (O ) et all : vocabulaire de sciences cognitives. PUF.1998. 
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التي تربطه مبو�شوع امل�شدر, هذا  فاملو�شوع املق�شود يكون مدرك انطالقا من العالمة 

النتائج  االأ�شلي وحتويل  املو�شوع  باالختالفات يف  والقيام  التفكري  اإىل  يهدف  االإدراك 

املتح�شل عليها يف املجال املق�شود, فمثال يف العملية احل�شابية الب�شيطة التالية:

بداية  يف  ال�شمع  �شعيف  الطفل  لدى  هو  الن�شف(   + )الن�شف   (  =  (/2  +  (/2
التمدر�س نتيجة لتطبيق اكت�شابات امل�شدر  اأين مثال حبة احللوى هي عبارة عن ن�شفني, 

واأثناء جمعنا للن�شف زائد الن�شف االآخر تعطينا احلبة الواحدة كاملة. فهكذا الو�شعية 

اأو امل�شدر, هذا اال�شتح�شار مرتبط  املن�شاأ  الذاكرة هي و�شعية  املكت�شبة وامل�شتدعاة من 

بالكيفية التي يطور بها الطفل �شعيف  ال�شمع الو�شعية احلالية التي هي و�شعية الهدف 

الو�شعية  يف  ا�شتعمله  الذي  التفكري  املق�شودة  الو�شعيات  يف  ي�شتعمل  فهو   املق�شود, 

االأ�شلية  والأجل هذا يحاول الربط بني العنا�رش املكونة لكل من الت�شورين يف احلالتني: 

و�شعية املن�شاأ وو�شعية الهدف ليعمم الت�شورين يف النتيجة مما يجعله يح�شل على و�شعية 

م�شدر اأكرث عمومية وبالتايل تكييف اأكرب عدد ممكن جديد من معاجلة امل�شاكل.

مكانة الطفل �صعيف ال�صمع يف التفاعالت اللغوية يف الق�صم : 

مما ال �شك فيه اأن اأوىل القدرات التي تتاأثر بامل�شاكل ال�شمعية لدى الطفل تتمثل يف القدرات 

القدرات  تطوير  يف  اأ�شا�شيا  دورا  تلعب  اللغوية  فالتبادالت  وعليه  واملعرفية,  اللغوية 

الل�شانية   الكفاءة  ا�شتعمال  طريق  عن  وذالك  ال�شمع,  �شعيف  للطفل  واملعرفية  اللغوية 

  باعتبار اأن 
)1(

التي تتطلب بدورها تطبيق وا�شتعمال عدة اأنواع خطابية: �رشح. تربير...

اخلطاب يهدف اإىل اإي�شال املعلومات للطفل, ففي هاته العملية التوا�شلية, يوؤ�ش�س املعلم  

عباراته التي تكون موجهة للطفل  املحدد يف الزمان واملكان, وبدوره هذا االأخري  يوؤ�ش�س 

الطفل؛ هنا  تبعا لوظيفة وخ�شائ�س  للمقولة والر�شالة تكون مبنية  اأثر فهمه  الق�شد  لهذا 

يتعلق االأمر باخل�شائ�س االأ�شا�شية لفهم العبارات التي تاأخذ بعني االعتبار دور ال�شياق يف 

اأننا نتكلم عن اإدماج الطفل �شعيف ال�شمع يف الو�شط املدر�شي  .ومبا 
)٢(

اإطار املعلومات

فيجب تاأ�ش�شي كل ما�شبق على اأ�شا�س قدراته واإمكانيته.

1  FRANCOIS (F) : conduites linguistique chez le jeune enfant. PUF. Paris. 1984.  
2  CARON (Jean) : Les régulations du discours. Ed. PUF. 1983. Paris  45ص
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 اإن معنى الكلمة هو متوقف على ا�شتعمالها؛ مبعنى وظيفة العبارة داخل و�شعية خطابية 

معينة يف اإي�شال وفهم املعلومات اللذان يعتربان ن�شاط العالقات البينذاتية وبالتايل من 

املهم يف و�شعية تعليمية تاأ�شي�س املعلومات ح�شب احتياجات الطفل الذي �شياأخذ املعنى 

,  مما ي�شتدعي مراعاة دور ال�شياق التداويل اأثناء االت�شال ) الق�شد, و�شعيات 
)1(

املنتظر

التبادل...(.

االعتبار �رشوط  بعني  ياأخذ  التعليمية(  العملية   ( املعلومات  الإي�شال  اللغة  ا�شتعمال  اإن   

من  كل  نظر  ووجهات  االنتباه  �رشوط  مراعاة  يجب  اأين  املعلومات  حمتويات  خمتلف 

الطفل �شعيف ال�شمع ومعلمه  يف نف�س و�شعيات االإنتاج اللغوي, من اأجل فهم املقولة, 

هاته االأخرية التي يرتبط معناها باإعطائها نف�س التطلعات ونف�س ال�شياق الل�شاين واملاوراء 

يخ�س  وما  جهة  من  العبارة  ب�شياق  يتعلق  ما  هناك  الكلمات  ا�شتعمال  ففي  ل�شاين,   -

الو�شعية املنتجة من مرجع العبارة ) ق�شد امل�شتمع (, فالتفاعل مع ال�شياق ال يرجع اإىل 

القدرات الل�شانية فقط ولكن يتعلق بقدرات الطفل يف ا�شتقبال املعلومات داخل الق�شم 

االأخرية  االعتبار طبيعة هذه  بعني  واأخذ  مراعاة  ي�شتدعي  مما  للتكيف,   وخلق و�شعيات 

لدى الطفل �شعيف ال�شمع. 

اإن التفاعل اللغوي يجب اأن ياأخذ مفهومه الوا�شع الذي يت�شمن ويعترب االأ�شا�س الذي يقوم 

عليه تعليم الطفل �شعيف ال�شمع, فهو الو�شيلة االأ�شا�شية التي ت�شمح بتحقيق �شريورات 

  دون اأن يقوم بتغيري هاته االأخرية 
)٢(

التعلم يف املدر�شة اعتمادا على نتائج �شريورات النمو

الأنها عبارة عن قوانني طبيعية, فهو )التفاعل اللغوي( مرتبط بالقدرات املاوراء – معرفية 

اآخر,  اإىل نظام �شيميائي  باالنتقال من نظام �شيميائي  ال�شمع  التي ت�شمح للطفل �شعيف 

بحيث يتم تف�شري االأنظمة الرمزية املختلفة باإدخال العنا�رش املنطوقة وغري املنطوقة. فهذا 

ا�شتعمال كفاءات  التي تتطلب  اللغوية  التعلم يف �شكله املعريف يعتمد على املمار�شات 

ل�شانية تتج�شد يف تطبيق عدة اأنواع خطابية )�رشح, تربير, و�شف…(. وهكذا املعارف 

)املعلومات البيانية واالإجرائية( تكت�شب خالل العملية التفاعلية بني املعلم والطفل �شعيف 

1    VEZIN (L) : communication des connaissaces et activité  de l’élève. 1986 PUV.18ص

2    VYGOTSKY مشار إليه في BRONCKART  1985 95 ص
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ال�شمع, حيث يبني املعلم )املر�شل( اأقواله )املادة التعليمية( بناء على هدفه يف االت�شال 

والنف�شية  اللغوية  كفاءاته  على  و  اإليه(  )املر�شل  ال�شمع   �شعيف  الطفل  طبيعة  وعلى 

ا�شتعداداته ال�شتقبالها  من  انطالقا  الر�شالة  يتلقى  االأخري  هذا  وبدوره  واملعرفية  والعقلية 

اإنتاجها  باإعادة  اإليه  املر�شل  فيقوم  املقوالت  فيه  تنتج  الذي  وبال�شياق  باملرجع  وبعالقته 

واإثرائها من خالل ردود اأفعاله واأقواله التي تظهر لنا فعالية اأو عدم فعالية هذا االت�شال 

)نواين و فران�شوا( : فعاليته بال�رشوحات واالأفكار اجلديدة واالأ�شئلة التي يعرب بها الطفل 

ال�شياق  يف  اخلطاب  تاأ�شي�س  بدرجة  مرتبط  وهذا  الر�شالة  لهذه  فهمه  عدم  اأو  فهمه  عن 

امل�شرتك وبالو�شعية الزمانية واملكانية التي ينتج فيها وخا�شة بعالقات التبادل الذاتي  التي 

 
)1(

يتاأ�ش�س عليها التفاعل املتبادل اأين ت�شمح لكل من املتكلمني بقراءة اأفكار بع�شهم البع�س

عن طريق اال�شرتاتيجيات املتبادلة ثقافيا وامل�شتعملة يف اخلطاب مما يعطي ان�شجام على 

م�شتوى هذا االأخري. 

اإن تعليم اللغة يف حد ذاته )اللغة كهدف( يعتمد اأ�شا�شا لغة التخاطب والتوا�شل منطلقا 

اال�شتعمالية  املمار�شة  طريق  عن  تكت�شب  �شمنية  والرتكيبية  النحوية  القواعد  فيه  تكون 

اللغوية  االأدوات  قبل ذلك من  يتمكن  ا�شتعماله ولكن  لغر�س  بالل�شان  ياأخذ  فالطفل  ال 

التي ت�شمح له بالتكيف داخل حلقة تعليمية. 

املتابعة االأرطوفونية : 

يتمثل عملنا  هنا كمخت�شني يف علم النف�س االأرطوفوين يف اإدماج و متابعة عملية متدر�س  

املتمثلة  االأوىل  للحالة  متو�شطة  بدرجة  خلقية  �شمعية  اإعاقة  من  منهما  كال  تعاين  حالتني 

يف  بنت  تبلغ من العمر  ثماين �شنوات ون�شف تعي�س يف اأ�رشة تتكون من اأبوين واأخت 

�شغرى  يف حني احلالة الثانية متثلت يف ولد يبلغ من العمر ثماين �شنوات ينتمي اإىل اأ�رشة 

يبلغ عدد اأفرادها �شتة يعترب اأ�شغرهم  اإ�شافة اإىل االأبوين.

التن�شئة االجتماعية لكل منهما كانت عادية مل ي�شبق  واأن تعر�شا مل�شاكل نف�شية كانت اأو 

1 BRUNER (J.S) : Y-a-t-il une fin aux révolutions cognitives ? In Revue Française de péd -
gogie. n° 111. Avril – Mai – Juin 1995. 76ص
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عالئقية, مت اكت�شاف ال�شعف ال�شمعي لديهما يف املراحل االأوىل  من النمو, على  اإثرها 

متت مبا�رشة التكفل االأرطوفوين للحالتني كانت احلالة االأوىل حينها  تبلغ من العمر �شنتني 

ون�شف بينما بلغت  الثانية عامني توالت احل�ش�س االأرطفونية التي �شاعدت  احلالتني على 

اإدماج كل منهما يف مدر�شة عادية نظرا  التمدر�س حيث مت  بلغا �شن  تطوير لغتهما حتى 

لنتائج التكفل االأرطوفوين االيجابية, ال�شيء الذي تطلب منا متابعة قوية بالرتكيز على 

اإر�شاد الوالدين واملعلمة يف الق�شم وهذا كله من اأجل اقرتاح منهج ارتاأينا اأن يكون املنهج 

التداويل نظرا لفعاليته يف حالة ال�شعف ال�شمعي هذه وقد مت كل هذا موازاة مع احل�ش�س 

االأرطفونية.

تـج�شد العمل مع احلالتني على م�شتويني :

امل�شتوى االأول متثل يف اجلل�شات االأرطفونية قبل واأثناء التمدر�س الذي كان يهدف اإىل  

الرتكيز على اإر�شاد الوالدين واملعلمة يف طريقة تعاملهما مع احلالتني من خالل العملية 

التعليمية على م�شتوى الق�شم من جهة, واإىل  اإعادة االعتبار للمفاهيم االأ�شا�شية القاعدية 

مفاهيم  االإحجام,  مفاهيم  واملكان,  الزمان  مفاهيم  ا�شتعمالها:  اإطار  اللغوي يف  للتبادل 

هاته  ثانية,  جهة  االأ�شداد…من  ومفاهيم  واالختالف  الت�شابه  مفاهيم  وخا�شة  اجلانبية, 

املفاهيم التي تعترب اأ�شا�شية لكل االكت�شابات تعذر على احلالتني اإعادة اإنتاجها يف الق�شم.  

يف متدر�س احلالتني يف املرحلة االأوىل اأولينا اأهمية كربى كذلك للعمل يف �شكل موازي 

لهدف  وذلك  املعلمة,  وبني  بيننا  املتبادلة  املعلومات  وعلى  االأرطوفوين  التكفل  لعملية 

العملية  باعتبارهما  طرف  فاعل مهم يف هذه  الق�شم  اأهمية لو�شعية احلالتني يف  اإعطاء 

والعقلية  والنف�شية  اللغوية  اكت�شاباتههما  من  واالنطالق  اهتماماتهما  ومراعاة  التعليمية 

واملعرفية  بدون اإهمال ردود اأفعالهما  التي تعترب عامل اأ�شا�شي يحاوالن من خالله اأن يعرب 

عن متكنهما اأو عدم متكنهما من التكيف يف الق�شم.  فخالل ح�ش�س التكفل االأرطوفوين  

التي كانت يف �شكل ح�ش�س  فردية وح�ش�س جماعية اأفرزت ما يلي:

االعتبار  اإعادة  يف  التداويل  البعد  على  اأكرث  الرتكيز  كان  الفردية  للح�ش�س  بالن�شبة   

من  التعليمية  العملية  اأ�شا�شيا يف  دورا  تلعب  التي  للحالتني  والعقلية  النف�شية  للكفاءات 

حيث هي عملية نف�شية معرفية. ارتكز عملنا كثريا على املفاهيم التالية املتمثلة يف :
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 الزمن : من مثل اإعطاء اأ�شئلة تخ�س االأيام وترتيبها )اليوم, الغد, االأم�س..(, ماذا فعلت 

البارحة, اأين �شتذهب بعد اخلروج من هنا, متى ال تدر�س يف املدر�شة, اإ�شافة اإىل اأ�شئلة 

تخ�س القبل والبعد يف و�شعيات خمتلفة.

الف�شاء املكاين : متارين تتعلق باالأ�شكال )املربع, املثلث, الدائرة...( وخمتلف الو�شعيات 

التي تاأخذها )كبري,  �شغري...(. واالأحجام يف عالقتها مبختلف اأنواعها وو�شعياتها )اأكرب 

من, اأ�شغر من, موجود يف اخللف, موجود يف االأمام, على اليمني, على الي�شار...(.

مفاهيم  االرتكاز على  ا�شتعمايل مع  �شكل  باجلانبية كذلك يف  املتعلقة  التمارين   وبع�س 

الت�شابه واالختالف, الت�شاوي واالأ�شداد…و�شيئا ف�شيئا نقوم باإ�شفاء نوع من الرتكيب 

والتعقيد على هاته الو�شعيات والتمارين مع دفع  احلالتني  ل�رشد حكاية اأو ق�شة اأو التعليق 

مكت�شباتهما  من  االنطالق  التداويل  ونحاول  للبعد  اإدماجهما  ملراعاة  معينة  حادثة  على 

واهتماماتهما, ونرتك لهما الفر�شة ليعربا عن ردود اأفعالهما  و�رشوحا تهما.

املثريات  ا�شتخدام  اإىل  ال�شمعي  ال�شعف  ذو  الطفل  يحتاج  املعرفية  قدراته  تطوير  الأجل 

احل�شية من حركة واألوان ولعب .... كما اأن حمتوى املوا�شيع املقدم يجب اأن يراعي 

التكامل بني املو�شوعات و يت�شف بتدريب القدرات االأ�شا�شية للقراءة و الكتابة و �شمولية 

االأهداف املعرفية و االجتماعية.

�رشورة مراعاة التوازن بني قيمة املعلومات كهدف يف ذاتها , و القيمة النفعية اأو الوظيفية 

الذي  بالقدر  �شمعيا  االأطفال  �شعاف   ميول  و  بحاجات  ترتبط  التي  و  املعلومات  لهذه 

ميكنهم من فهم  ما يحيط بهم من اأ�شياء يف البيئة .

اأما بالن�شبة للح�ش�س اجلماعية فكنا نهدف من خاللها  اإىل مالحظة تفاعل احلالتني مع   

الفر�شة  باإعطائهما  لديهما  االجتماعي  البعد  تنمية  هدف  واإىل  جهة  من  احلاالت  باقي 

واملتعلقة  املختلفة  احلركية  الو�شعيات  متارين  خمتلف  بتطبيق  وذلك  والتبادل  لالندماج 

ب�شفة  الي�شار,  اليمني,  التحت, اجلانب,  الفوق,  باملخطط اجل�شمي  وباجلانبية ومفاهيم 

متوازية مع االإنتاجات اللغوية.
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اأما امل�شتوى الثاين متثل يف  الق�شم حيث تركز العمل على متابعة املعلمة والطريقة املعتمدة 

يف التدري�س وذالك عن طريق ن�شائح واإر�شادات تقدم للمعلمة يف �شكل حوار ومناق�شة 

ال�شمعي  التداويل ومعرفة حقيقة ال�شعف  اأ�ش�س ومبادئ املنهج  متبادلني معتمدين على 

وجوانب تاأثرياته اللغوية واملعرفية وكدالك فعالية هذا املنهج يف تدارك النقائ�س, بحيث 

جت�شدت هذه املبادئ يف اأخذ بعني االعتبار التغذية الرجعية على م�شتوى احلوار يف الق�شم 

اعتمادا على الو�شائل التعليمية االإي�شاحية املاألوفة لدى احلالتني؛ فتح احلوار بينهما وبني 

بقية التالميذ العاديني حتى يت�شنى التقليد االيجابي واملناف�شة املثمرة, وانتقاء امل�شطلحات 

العملية االأكرث تداوال.

الكتاب  اإىل  اإ�شافة  خمتلفة  م�شادر  على  يعتمد  الدرو�س  حت�شري  يكون  اأن  على  عملنا 

املدر�شي الأجل االإثراء املعريف والتنوع يف املعلومات, كذالك نعتمد على تقدمي موجز 

متهيدي قبل ال�رشوع يف الدر�س زائد حت�شري التالميذ مع امل�شبق مع عناية خا�شة باحلالتني 

اإ�شافة لربط املو�شوع بالواقع من خالل االأمثلة والت�شبيه واملقارنة.....

واملحيط  املنزل  م�شتوى  على  احلالة  بلغة  تكون ممزوجة  الق�شم  املعتمدة يف  اللغة  طبيعة 

فيج�شدها يف  بواقعية  وامل�شطلحات  املفردات  احلالتني مع  يتعامل  اأن  عامة الأجل  ب�شفة 

حياته اليومية. اأثناء ال�رشح يتم االعتماد على االأمثلة ب�شكل دائم لتقريب املعنى وتكوين 

التي  ال�شمع  الطفل �شعيف  املرحلة عند  لطبيعة هذه  نظُرا  �شورة وا�شحة عن كل فكرة 

املفاهيم  التعامل مع  تتمكن احلالتني من  ,  بحيث ال 
)1(

بياجي العملي عند  الذكاء  توافق 

املجردة وهذا ي�شتدعي اأي�شا �رشورة تطابق ال�شورة مع املعنى املقدم لتو�شيح الفكرة اأكرث 

م�شتوى  امل�شتعملة على  اللغوية  االأ�شاليب  ا�شتعمال  التنوع يف  يتحقق من خالل  وهذا 

الق�شم كالت�شبيه واملقارنة واإعطاء االأمثلة والو�شف.....   

تعترب  التي  الق�ش�س  وخا�شة  واالأ�رشطة  كال�شور  االإي�شاحية  الو�شائل  ال�شتعمال  اإ�شافة 

اأهم ركيزة للنمو اللغوي واملعريف لدى الطفل �شعيف يف ال�شمع. كما جتدر بنا االإ�شارة 

اجلانب  وتطور  جت�شد   كونها  الق�شم  يف  والتطبيقية  اليدوية  االأعمال   اأهمية  اإىل  كذالك 

1 PIAGET (Jean) : Le langage et la pensée chez l’enfant. Ed. Delachaux et Niestlé 9ème éd -
tion 1976, Paris
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املو�شوعي امللمو�س هذه االأخري الذي ي�شاعد الطفل �شعيف ال�شمع على ا�شتيعاب جملة 

هذه  يف  املرتبكة  اال�شتيعابية  قدراته  لتما�شي  نظرا  وهذا  له  املقدمة  واملعلومات  املعارف 

املرحلة ب�شكل اأكرث  بامللمو�س منه باملجرد.

يف االت�شال البيداغوجي مكان وطريقة اجللو�س مهمة جدا للطفل �شعيف ال�شمع فيجب 

اأن تكون ب�شكل ي�شهل االت�شال والتفاعل االجتماعي للحالتني لتبادل االأفكار مع زمالئه 

واال�شتفادة من خرباتهم فقد اأثبت الدرا�شة اأن االأطفال يتعلمون من اأقرانهم ب�شكل كبري 

�شبيل  الفهم واال�شتيعاب لدى احلالة من  اإىل جانب  التطرق كذالك  وي�شري. كما يجب 

تقدمي اأ�شئلة واإجراء تطبيقات للتاأكد من فهم وا�شتيعاب احلالتني ملا يجري على م�شتوى 

الق�شم.

املناق�شة واإبداء الراأي وطرح االأفكار من طرف احلالتني ب�شكل خا�س وبقية التالميذ ب�شكل 

وهذا  املعلمة  من طرف  وت�شجيع  املتمدر�شني  بها  ي�شعر  وعفوية  تلقائية  اإىل  يحتاج  عام 

ي�شرتط العالقة االإن�شانية الطيبة التي ت�شود الثقة.

بداأت تظهر بوادر االهتمام لدى احلالتني على م�شتوى الق�شم واملنزل وبداأ  يتابعان 

تدريجيا املعطيات داخل الق�شم, ويوا�شالن م�شرية متدر�شهما بوترية اأح�شن بكثري مما كانا 

عليه. 
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