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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 

كيفّية تنمية املهارات اللغوّية لل�صم و�صعاف ال�صمع 

تبعا للخ�صائ�ص العقلّية واملعرفّية واللغوّية

ن�ج�����اة م�خ�����ت�ار م�ح�م����د ح��ص����ي�ن

اخل�����ا������ض�����ة( ال�����رب�����ي�����ة  اإدارة   / ال�����ك�����وي�����ت  )دول�������������ة 

امللخ�س

اأما مو�سوعنا فيحمل عنوان:

تخطيط  اأ�س�س  عن  كثري  اأو  قليل  يف  يختلف  ل  وبنائها  ال�سم  مناهج  تخطيط  اأ�س�س  اإن 

مناهج العاديني، فمناهج ال�سم من �ساأنها اأن تو�سع يف �سوء حاجات املجتمع واأهدافه، 

ويف �سوء طبيعة التلميذ الأ�سم واحتياجاته. ولقد عمدنا يف هذه الورقة اأن نقف على 

املنطلقات الرئي�سة التي ينبغي العتماد عليها عند القيام بتخطيط مناهج الطلبة ال�سم، واأن 

ن�سع اأيدينا على نقاط القوة وال�سعف ومعرفة اأوجه الق�سور املختلفة التي تقف عقبة يف 

تعليم الأ�سم على نحو اأف�سل.

الإ�سكالّية:

على الرغم من اأن تعليم ال�سم قد نال ق�سط كبري من الهتمام يف الأو�ساط العربّية، فاإن 

انطالقا من مبداأ الدمج فاإنه قد مت تطبيق املناهج التي تعتمدها مدار�س التعليم العام عليهم، 

اإل اأن هذا التطبيق قد واجه من خالله الطالب الأ�سم العديد من العرثات يرجع اأ�سبابها 

اإىل اأن:

مدار�س ذوي الإعاقة ال�سمعّية تعتمد على كتب ومواد تعليمّية غري معدة اأ�سا�سا لأبناء. 1 

هذه الفئة، اأي ل تراعي خ�سائ�سهم واحتياجاتهم.

) اإن مادة اللغة العربية يف مرحلة التعليم املهني لل�سم هي مادة مه�سمة للغاية.)1. 2

ذلك ما اأدى اإىل تفاقم الإح�سا�س بامل�سكلة فقد كانت النتائج املرتتبة عليها تدين م�ستوى 
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من  ذلك  ويتمثل  والكتابة عموما،  القراءة  مهارات  ال�سمعّية يف  الإعاقة  ذوي  الطلبة من 

خالل:

طول مو�سوعات القراءة وكرثة احل�سو. 3 .

�سعوبة. 4 الرتاكيب اللغوّية.

) عدم وجود مو�سوعات مرتبطة بحياة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ال�سمعّية.)2. 5

الأهمّية املرجوة والفائدة من تلك الورقة:

الأ�سم  التلميذ  �سخ�سّية  تنمية  ي�ستهدف  جانبا  تتناول  اأنها  من  الورقة  اأهمّية هذه  وتبدو 

من  به  يتمتع  ما  وفق  والكتابة  القراءة  مهارة  تنمية  خالل  من  ال�سليمة  الرتبوّية  بالطريقة 

خ�سائ�س عقلّية ومعرفّية ولغوّية.

اآلّية العمل يف الورقة:

اللغوّية  املفردات  تو�سيع  على  تعمل  التي  وال�سرتاتيجّيات  الأن�سطة  بع�س  عر�س  �سيتم 

ويتمثل ذلك يف  الأ�سم  الطفل  لدى  ال�سحيحة  القراءة  اإىل  للو�سول  منه  بد  كاأ�سا�س ل 

تركيز النتباه على الكلمات متعددة املعاين مع ربطها بال�سور، ف�سال عن العتماد على 

الن�ساط التمثيلي وا�ستعمال املنظمات التخطيطّية والبيانّية.
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مقدمة

اأ�س�س  عن  كثري  اأو  قليل  يف  يختلف  ل  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  مناهج  تخطيط  اأ�س�س  اإن   

تخطيط وبناء مناهج التالميذ العاديني، فمناهج ال�سم �ساأنها �ساأن اأي منهج ل بد اأن يتم 

طبيعة  �سوء  ويف  الرتبية،  عملّية  وراء  من  واأهدافه  املجتمع  حاجات  �سوء  يف  و�سعها 

لي�ست  املنهج  بناء  عملّية  فاإن  العاملّية،  الجتاهات  وطبيعة  املعرفة  وطبيعة  الأ�سم  التلميذ 

عملّية ع�سوائّية، بل عملّية خمطط لها ومدرو�سة تتم وفقا لأ�س�س وقواعد عملّية متعارف 

عليها بني امل�ستغلني ببناء املناهج.

من  غريها  اأو  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  مناهج  اأن  هو  املجال  هذا  يف  يهمنا  الذي  والأمر   

مناهج الفئات اخلا�سة تعتمد على اأ�س�س واحدة، كما اأن مكوناتها واحدة اأي�سا، وهو ما 

على  ين�سحب  جديدة  جتارب  اأو  اأفكار  من  يظهر  ما  كل  اأن  ا، كما  وعلميًّ ا  عامليًّ عليه  اتفق 

عملّيات املنهج جميعا ولكن باأ�سكال متباينة، اأي اأن الفكرة ثابتة بالن�سبة على جميع مناهج 

التعليم لأي فئة، ولكن الختالف هو اختالف نوعي يف املمار�سة والتطبيق، وهذا الأمر 

يرجع بطبيعة احلال اإىل الفروق والتباينات التي متّيز كل فئة وكذلك روؤية املجتمع اإىل كل 

منها واملنظور الثقايف واحل�ساري والعاملي لكل منها.

 اإن درا�ستنا للواقع احلايل ملناهج ال�سم، وامل�سكالت التي تواجه تنفيذ تلك املناهج يعترب 

من املنطلقات الرئي�سة التي ينبغي العتماد عليها عند القيام بتخطيط مناهج الطلبة ال�سم، 

فمن خالل درا�سة هذا الواقع، ن�ستطيع اأن ن�سع اأيدينا على نقاط القوة وال�سعف ومعرفة 

اأوجه الق�سور املختلفة التي تقف عقبة يف تربية ال�سم على نحو اأف�سل، وعلى ذلك فاإن 

على من يتوىل مهمة تخطيط مناهج ال�سم وتنفيذها، اأن يكون على دراية كاملة بالواقع 

ات�سال،  وطرق  تدري�س  وطرق  مناهج  من  ي�سم  ال�سم، مبا  الطلبة  برتبية  اخلا�س  الرتبوي 

وطبيعة املناخ املدر�سي ال�سائد يف مدار�س الأمل، ف�سال عن نوعّية املعلمني الذين يتولون 

توؤهلهم  التي  الالزمة  الكفايات  من  متكنهم  ومدى  ال�سم،  للطلبة  التدري�س  عملّية  ا  حاليًّ

لتويل م�سوؤولّية تدري�سهم، كما اأنه مطالب مبعرفة امل�سكالت التي تواجه معلميهم، على 

اعتبار اأن املعلم هو جوهر العملّية التعليمّية التنفيذّية للمنهج، وهو الذي يتعامل مبا�رشة 

يدر�سونها،  التي  العلمّية  املادة  مالءمة  مدى  غريه  من  اأكرث  ويعرف  ال�سم،  التالميذ  مع 
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ومدى �سهولتها اأو �سعوبتها، وغري ذلك من الأمر الذي تك�سف لنا عن بع�س ال�سعوبات 

التي تواجه تنفيذ املنهج، لكي يتم و�سعها يف العتبار عند التخطيط والتنفيذ، وهو الأمر 

الذي يجعلنا مطمئنني على اأن بناء مناهج ال�سم ي�سري وفقا خلطوات علمّية مدرو�سة، بعيدا 

عن التخبط والرجتال.

 واإذا نظرنا اإىل الواقع احلايل ملناهج ال�سم يف اأغلب دول وطننا العربي، فاإننا ن�ستطيع اأن 

نقول من دون مبالغة اإنه لي�س هناك مناهج للطلبة ال�سم باملعنى املتعارف عليه ملفهوم كلمة 

منهج، من حيث مكوناته وعنا�رشه املختلفة بدءا بالأهداف وانتهاء بالتقومي، فاأي منهج، 

ا كان نوعه، ل بد اأن يكون انعكا�سا لروؤية وا�سحة املعامل تعرب عن اأفكار املجتمع واجتاهاته  اأيًّ

واآماله واأهدافه من وراء تربية اأبنائه، وهو ما ل يتوافر بالن�سبة ملناهج ال�سم، الأمر الذي 

اإذا  التي  امل�سكالت  ال�سم، وهي  تعليم  جمال  يف  عديدة  م�سكالت  حدوث  عنه  متخ�س 

اأ�سيفت على امل�سكالت التي تتعلق بالإعاقة ال�سمعّية، فاإنها متثل عائقا قد ي�سعب جتاوزه 

يف حالة عدم معاجلتنا لتلك امل�سكالت والتحديات التي تنعك�س بدورها على نواجت عملّية 

التعليم والتعّلم، وعلى الأهداف التي ي�سعى املجتمع اإىل حتقيقها من وراء الطلبة ال�سم، 

والتي توؤثر اأي�سا على اأداء املعلم التدري�سي، ولكي نقرتب من الواقع احلايل ملناهج ال�سم 

حتليله  ليتم  الواقع،  هذا  التف�سيل  من  ب�سيء  نتناول  اأن  بد  العربي، ل  الوطن  معظم  يف 

ور�سده عن قرب، ون�ستهل لهذا الواقع طبيعة الأهداف احلالّية ملناهج ال�سم، واإن هذه 

ا  الأهداف احلالية قد مت و�سعها يف �سوء الأهداف العامة ملدار�س الأمل للمعّوقني �سمعيًّ

والتي ميكن اإجمالها فيما يلي:

التدريب على النطق والكالم لتح�سني درجة الإعاقة ال�سمعّية من جهة، وتكوين ثروة- 1 

من الرتاكيب اللغوّية كو�سيلة ات�سال باملجتمع من جهة اأخرى.

التقليل من الآثار التي ترتبت على وجود الإعاقة ال�سمعّية �سواء اأكانت اآثارا عقلّية اأو- 2 

نف�سّية اأو اجتماعّية.

ا باملعارف التي تعينه على تعّرف بيئته وما يوجد فيها من ظواهر- 3  تزويد املعّوق �سمعيًّ

طبيعّية خمتلفة. 
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التطورات- 4  مالحقة  ي�ستطيع  حتى  املهنّية،  الــتــدريــبــات  يف  بالتلميذ  ــاء  ــق الرت

التكنولوجّية.

احل�سول- 5  يف  نف�سه  على  العتماد  من  يتمكن  املهنّية، حتى  التدريبات  التلميذ  اإعطاء 

على مقومات معي�سة بدل من اأن يكون عالة على املجتمع واأن يكون عن�رشا فعال يف 

)1(

عملّية الإنتاج. 

وهذه الأهداف، كما نالحظ، اأهداف جّيدة ال�سياغة، من حيث مراعاتها جوانب النمو 

اللغوي والنف�سي والجتماعي والعقلي، ف�سال عن اجلانب املهني، ومن تلك الأهداف مت 

ا�ستقاق الأهداف الأخرى و�سياغتها على كافة امل�ستويات بدءا باأهداف املراحل التعليمّية 

الثالث التي مير بتا التلميذ الأ�سم، وانتهاء باأهداف املناهج الدرا�سّية املختلفة.

واإذا ا�ستعر�سنا اأهداف املناهج اخلا�سة بالطلبة ال�سم، ملعرفة مدى مالءمتها لطبيعة التلميذ 

الأ�سم واحتياجاته، ومع طبيعة املادة الدرا�سّية وطبيعة املجتمع، والجتاهات العاملّية، جند 

اأنها تعد اأهدافا مقبولة من حيث املبداأ، لأن �سياغتها تراعي تلك اجلوانب ال�سابقة، كما 

ت�سري تلك الأهداف اإىل �رشورة تنمية مهارات الت�سال واللغة لدى الأ�سم، وربطه بالبيئة 

من حوله للعمل على تكّيفه مع املجتمع، واإعطائه الثقة بنف�سه وبقدراته املختلفة، وت�سجيعه 

التي  املناهج  حمتوى  عن  تنف�سل  تكاد  الأهداف  تلك  لكن  اليدوي.  العمل  ممار�سة  على 

تدر�س للطلبة ال�سم، فالأهداف املعلنة �سيء، واملحتوى الذي يدّر�س لل�سم �سيء اآخر، 

مغاير  اجتاه  يف  ي�سري  واملحتوى  اجتاه  يف  ي�سري  ال�سم  التالميذ  مناهج  اأهداف  اأن  مبعنى 

متاما، فهي اأهداف ت�سم عبارات بليغة رنانة منمقة جّيدة ال�سياغة، ولكنها مل ترتجم يف 

طرق  يف  �سلبا  بدوره  يوؤثر  ما  الأهــداف، وهو  تلك  مع  يتما�سى  منا�سب  حمتوى  �سكل 

�سل�سلة  عن  عبارة  املنهج  عنا�رش  لأن  التقومي،  واأ�ساليب  والأن�سطة  والو�سائل  التدري�س 

مت�سلة احللقات، كل عن�رش يوؤثر ويتاأثر بالعنا�رش الأخرى.

الأهداف  ترتجم  اأن  املتوقع  من  ال�سم، كان  الطلبة  ملناهج  احلايل  باملحتوى  يتعلق  وفيما   

التي متت �سياغتها ب�سكل جّيد، اإىل حمتوى منا�سب، ي�ساعد على حتقيق تلك الأهداف، 

لكن ما يتوقع �سيء والواقع �سيء اآخر. فاملحتوى الذي يدر�سه الطالب الأ�سم هو نف�سه 

)1( عبد احلافظ �سالمة، املناهج والأ�ساليب، �س27.
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الذي يدر�سه التلميذ العادي، الذي يقل عمره عن التلميذ الأ�سم بحواىل ثالث �سنوات 

على اعتبار اأن بع�س الدرا�سات قد اأ�سارت اإىل اأن م�ستوى التح�سيل لدى التلميذ الأ�سم 

يقل ب�سفة عامة عن م�ستوى التح�سيل لدى التلميذ العادي بحواىل ثالث �سنوات، ولكن 

قابلة  به، فهي  م�سلما  اأمرا  باعتبارها  ناأخذها  اأن  ينبغي  ل  النتائج  اأن  اإىل  ننبه  اأن  اإىل  بد  ل 

للمناق�سة خا�سة اإذا عرفنا اأن الختبارات واملقايي�س املختلفة التي تقي�س النمو املعريف لدى 

الأ�سم، تعرت�سها �سعوبات عديدة، نظرا لعتمادها ب�سورة كبرية على القدرة اللفظّية التي 

يفقدها الأ�سم، لذلك ينبغي اأن ننظر اإىل نتائج تلك الدرا�سات بنوع من احليطة واحلذر، 

خا�سة واأن هناك بع�س الدرا�سات التي اأو�سحت نتائجها اأن الطلبة ال�سم قد تفوقوا على 

التالميذ العاديني يف القدرة على التفكري الإبداعي، وكانت املقارنة ت�سمل الطالقة واملرونة 

والأ�سالة مثل درا�سة كالت�سو�س Kaltsounis ودرا�سة موريف Murphy والتي اأظهرت 

)1(

قدرة الطلبة ال�سم على التفكري الإبداعي من خالل ا�ستعمال كامريات الفيديو.

والطرق  املداخل  معهم  نتبع  عندما  الإبــداع  على  قــادرون  ال�سم  فالتالميذ  ذلك  وعلى 

وال�سرتاتيجّيات املنا�سبة التي ت�ساعدنا على ك�سف هذا الإبداع الكامن لديهم.

ونخل�س هنا اإنه ل بد من وجود حمتوى منا�سب ي�سلم نف�سه ملعّلم ال�سم، ليتم تدري�سه 

مع  ا  حاليًّ امل�ستعملة  والو�سائل  التدري�س  بطرق  يتعلق  وفيما  للتالميذ،  منا�سب  ب�سكل 

التالميذ ال�سم، فاإنه غني عن البيان اأن الطرق والو�سائل تعتمد على طبيعة الأهداف التي 

يرجى حتقيقها من وراء الدر�س، كما تعتمد اأي�سا على طبيعة املحتوى الذي يعك�س هذه 

الأهداف، وكما تتنوع الأهداف، تتنوع بالتايل الطرق والو�سائل نظرا لرتباطهما الوثيق، 

ولكن نظرا لعدم مالءمة املحتوى الذي يدر�سه التالميذ ال�سم، من حيث عدم م�سايرته 

بالأهداف، فاإن التكامل والن�سجام مفتقد بني كل الأهداف واملحتوى والطرق والو�سائل 

وبالتايل الأن�سطة والتقومي، وهو ي�سّعب من مهمة معلم ال�سم، لأن مو�سوعات حمتوى 

املنهج جتعله حم�سورا يف نطاق �سّيق، ي�سعب اخلروج منه اأثناء قيامه بعملّية التدري�س، 

واأثناء ا�ستعماله للو�سائل املختلفة امل�ساحبة لطرق التدري�س.

)1( ر�ساد علي، الفروق يف بع�ص القدرات، �س233.
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الإ�صكالّية:

 على الرغم من التاأكيد على اأهمّية تعليم ذوي الإعاقة ال�سمعّية، وخا�سة تعليمهم القراءة 

على  التاأكيد  من  وبالرغم  لهم،  القراءة  يف  الفهم  خطورة  اإدراك  من  وبالرغم  والكتابة، 

�رشورة اأن يتم ذلك من خالل مواد وا�سرتاتيجّيات تعليمّية خا�سة تتنا�سب مع طبيعتهم، 

هذا  تكتنف  عديدة  ق�سور  اأوجه  هناك  اأن  اإل  ال�سابقة،  الهتمام  حماولت  كل  وبرغم 

امليدان منها:

لأبناء- 1  معدة  غري  تعليمّية  ومواد  كتب  على  تعتمد  ال�سمعّية  الإعاقة  ذوي  مدار�س  اإن 

هذه الفئة، ول تراعي حاجاتهم وخ�سائ�سهم، اإذ تعتمد مدار�س الطالب ذوي الإعاقة 

على  حمتوياتهم  توزيع  اختالف  مع  العام،  بالتعليم  اخلا�سة  الكتب  على  ال�سمعّية 

ال�سفوف الدرا�سّية.

اإن اللغة العربية تعاين من الو�سع الهام�سي لها باعتبارها مادة ثقافّية من مواد الدرا�سة- 2 

يف التعليم الثانوي الفني الذي يتلقاه الطلبة ال�سم يف تلك املرحلة.

وقد اأدى جميع ما �سبق اإىل تفاقم الإح�سا�س بامل�سكلة فقد كانت من النتائج املرتتبة عليه 

تدين م�ستوى الطلبة من ذوي الإعاقة ال�سمعّية يف مهارات القراءة عموما، فقد اأ�سارت 

ال�سامعني  من  بنظرائهم  مقارنة  �سعيفة  قدرة  من  يعانون  ال�سم  الطلبة  اأن  اإىل  الأبحاث 

لدرجة اأنهم ل يتخطون امل�ستوى القرائي لل�سف الرابع البتدائي على اختبارات القراءة 

املقننة، بل اأن غالبّية الطلبة من ذوي الإعاقة ال�سمعّية ال�سديدة قد تركوا املدر�سة بدون اأن 

يتعلموا القراءة مبهارة، حتى اأن ال�سعف القرائي اأ�سبحت من ال�سمات املاألوفة، والعنيدة 

لدى الطالب ال�سم وتطرح البيانات احلديثة اأن حواىل 3% فقط من الأفراد ال�سم لديهم 

)1(

قدرة قرائّية م�سابهة لتلك لدى اأقرانهم ال�سامعني عند التخّرج من التعليم املهني.

من  للطلبة  القراءة  تعليم  يف  م�سكالت  وجود  املدر�سة  يف  عملنا  خالل  من  مل�سنا  ولقد   

ذوي الإعاقة ال�سمعّية يعود اأ�سبابها اإىل عدم وجود مادة تعليمّية منا�سبة؛ اإذ اأنهم يتعلمون 

القراءة من خالل مواد تعليمّية غري معدة لهم ويت�سح ذلك من خالل :

. �سعوبة وتعقد الكثري من الرتاكيب اللغوّية- 1

)1( �سامي ملحم، �سعوبات التعلم، �س 24.
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طول اجلمل، وكرثة احل�سو، وبالتايل طول مو�سوعات القراءة.- 2

الإ�ساري- 3  املدلول  معرفة  ي�سهل  ل  قد  والتي  امل�ستعملة،  الألفاظ  من  العديد  �سعوبة 

لها.

خلو املواد التعليمّية من لغة الإ�سارة، والتي قد ي�سهل التعلم للطلبة، وتي�رش التوا�سل- 4 

للمعلم.

عدم وجود مو�سوعات مرتبطة بحياة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ال�سمعّية.- 5

الإخراج ال�سيئ للكتاب، وعدم وجود �سور اأو ر�سوم جتذب انتباه الطالب، وتي�رش- 6 

)1(

لهم الفهم.

يف  الفهم  يف  الطلبة  م�ستوى  تدين  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تاأكدت  فقد  �سبق  ما  على  وبناء 

القراءة والكتابة، وظهرت احلاجة لوجود برنامج تعليمي يهدف لتنمية مهارات الفهم يف 

القراءة لدى الطلبة ال�سم و�سعاف ال�سمع تبداأ مبرحلة مبكرة من العمر اأي قبل الدخول 

ال�سمعّية  الإعاقة  ذوي  خ�سائ�س  بعر�س  نقوم  املقرتح  الربنامج  طرح  وقبل  للمدر�سة. 

وحاجاتهم و�سنقت�رش على جانبني ذات ال�سلة مبو�سوعنا :

اأول : اخل�صائ�س العقلّية / املعرفّية لذوي الإعاقة ال�صمعّية

يف  العام  التوزيع  نف�س  لديهم  ال�سمعّية  الإعاقة  ذوي  اأن  على  الباحثني  من  العديد  اأكد 

ا، اأو اأقل من العادي، اأو اأعلى من العادي،  الذكاء كال�سامعني، فال�سم قد يكون ذكاوؤه عاديًّ

معه  اتبعت  اإذا  الإبداع  املجرد، بل  التفكري  على  القدرة  لديه  اأن  موهوبا، كما  يكون  وقد 

العقلّية  القدرات  انخفا�س  من  م�سى  فيما  �ساع  وما  املنا�سبة.  وال�سرتاتيجّيات  الطرق 

لدى الإعاقة ال�سمعّية كان مرجعه ا�ستعمال اختبارات الذكاء اللفظّية، والتي ل تعك�س اإل 

امل�ستوى القرائي لهم، اإذ كان اأداء الأفراد ال�سم عليها �سعيفا مقارنة باأدائهم على املقايي�س 

غري اللفظّية يف اختبارات الذكاء املقننة، وبالرغم من اأن الذكاء لدى ذوي الإعاقة ال�سمعّية 

الأكادميي  التح�سيل  اأن  يف  يختلفون  ل  الباحثني  اأن  اإل  ال�سامعني  لدى  عنه  يختلف  ل 

)1( ماجدة ال�سيد، مناهج واأ�ساليب، �س 33.
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ال�سامعني، وخا�سة  لدى  عنه  جدا  ملحوظ  وب�سكل  ينخف�س  ال�سمعّية  الإعاقة  ذوي  لدى 

)1(

يف القراءة.

 وقد اأكدت الإح�ساءات التي جمعتها جامعة جالوديت على اأن ال�سم خريجي املدر�سة 

الثانوّية اأقل بكثري جدا يف التح�سيل عن اأقرانهم من ال�سامعني، وخا�سة يف املجالت التي 

تعتمد على فهم اللغة، ويف اإحدى درا�سات هذه اجلامعة والتي هدفت اإىل حتديد م�ستوى 

التح�سيل الأكادميي الذي يبلغه الطالب ال�سم، تبني اأن 50% ممن هم يف �سن الع�رشين 

كان م�ستوى قراءتهم مب�ستوى ال�سف الرابع البتدائي، اأو اأقل من ذلك، ووجد اأن %10 

)2(

فقط منهم كان مب�ستوى اأداء الأ�سخا�س غري ال�سم.

لنخفا�س  يعود  ل  ال�سمعّية  الإعاقة  ذوي  لدى  القراءة  يف  التح�سيل  انخفا�س  كان  واإذا 

املدر�سّية، وعدم  املناهج  مالءمة  عدم  مثل  اأخرى  لأ�سباب  الباحثون  اأرجعه  الذكاء، فقد 

فعالّية طرق التدري�س، وتدين م�ستوى دافعّية الطالب واأوجه الق�سور اللغوي والختباري، 

ومعوقات الت�سال، كما يعود هذا التاأخر اإىل بع�س ال�سعوبات التي يواجهها الطلبة ذوو 

ا�سطرابات  ومنها  التعلم  بعملّية  الوثيقة  ال�سلة  ذات  عملّيات  بع�س  يف  ال�سمعّية  الإعاقة 

لدى  عليه  هو  مما  اأق�رش  لديهم  الذاكرة  مدى  اأن  اإذ  التذكر؛  و�سعوبة  املختلفة،  النتباه 

ال�سامعني، ويعانون من �سعوبات يف اكت�ساب املفاهيم املتناق�سة، وامل�سابهة، و�سعوبة يف 

دمج املفاهيم للتو�سل حلل م�سكلة ما، واإن كانوا يكت�سبون املفاهيم بنف�س طريقة ال�سامعني 

ولكن يف اأعمار زمنّية اأكرب.

  

�سوء  يف  ال�سمعّية  الإعاقة  لذوي  الرتبوّية  احلاجات  حتديد  ميكن  ذلك  على  وبناء 

خ�سائ�سهم العقلّية – املعرفّية ح�سب الآتي:

اإعداد وتقدمي مواد تعليمّية تتطلب م�ستويات متفاوتة من الذكاء، بحيث ل تكون كلها- 1 

�سهلة جدا؛ فتدعم لدى الطلبة الإح�سا�س بالنق�س عن اأقرانهم ال�سامعني، واإل تكون 

كلها �سعبة، وتتطلب م�ستويات ذكاء عالّية؛ فتثري اإحباط الطالب.

)1( جندة ابراهيم، نظم التعليم، �س 13.

)2( ر�ساد علي، الفروق يف بع�ص القدرات، �س65.
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اإتاحة الفر�سة للطالب ال�سم لإظهار قدراتهم، ومواهبهم بدون اأن نقيدهم بتوقعاتنا- 2 

واأن�سطة  مو�سوعات  على  لهم  القراءة  تعليم  برامج  ت�سمل  كاأن  اأدائهم،  اإزاء  املتدنّية 

واأ�ساليب تقومي تن�سط قدراتهم على التفكري والإبداع.

 ، الرتقاء مب�ستوى التح�سيل الأكادميي لل�سم يف القراءة، وحت�سني قدراتهم على الفهم- 3

وذلك من خالل اإعداد برامج تربوّية خا�سة لل�سم حتمل مالمح ثقافتهم وتنا�سبهم، ف�سال 

عن ا�ستعمال اأ�ساليب متنوعة من التقومي مبا يتيح فر�س النجاح لبع�س الطلبة، وفر�س 

التميز للبع�س الآخر، على اأن يكون التقومي الإ�ساري جزءا من هذه الأ�ساليب.

التذكر، والنتباه، والتي- 4  عملّيات  يف  ال�سم  الطالب  تواجه  التي  ال�سعوبات  مراعاة 

تعوق الفهم.

تقنني ا�ستعمال املفاهيم يف حمتوى املواد التعليمّية، بحيث ل تكون كثرية جدا فرتبك- 5 

الطالب، فيعزف عن تعلمها خا�سة وغنه يعاين من عدة �سعوبات يف تعلم املفاهيم، 

على اأن يتم ا�ستعمال جميع الو�سائل التعليمّية، والأ�ساليب التدري�سّية املتاحة واملمكنة 

خرائط  وا�ستعمال  الب�رشّية،  التعليمّية  الو�سائل  ا�ستخدام  مثل  املفهوم  لتو�سيح 

املفاهيم.

ا : اخل�صائ�س واحلاجات اللغوّية لذوي الإعاقة ال�صمعّية ثانيًّ

يعتمد الإن�سان يف جمع املعلومات عن العامل من حوله، يف خم�س حوا�س، يف مقدمتها 

عليها  ينبغي  التي  اللغوّية  باحل�سيلة  فتزود  وبعده،  امليالد  قبل  تعمل  التي  ال�سمع  حا�سة 

منوه اللغوي، ثم منوه التعليمي، اأما ذوو الإعاقة ال�سمعّية فقد حرم هذه احلا�سة، وبالتايل 

حرم ما يرتتب عليها من اإدراك اأ�سوات اللغة املنطوقة، اإذ اأنه ل ي�سمع �سيئا من الألفاظ 

نطرح  م�سوهة، ولكن  �سورة  يف  ي�سله  منها، والذي  القليل  ي�سمع  حوله، اأو  تنطق  التي 

�سوؤال هنا على اأنف�سنا هل افتقار الأ�سم للغة اللفظّية يعني حرمانه من اللغة مبعناها العام؟ 

اأ�سياء  على  تدل  رموز  وهي  للتوا�سل،  الأ�سا�سّية  الو�سيلة  هي  اللغة  كانت  اإذا  جنيب، 

معينة وهي التي تنقل الأفكار واملعلومات من فرد لآخر، كما تنقل ثقافة املجتمع للفرد، 
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ل  لغة  كلمة  معنى  فاإن  فيه  يعي�س  الذي  باملجتمع  ا  ع�سويًّ والرتباط  التوحد  من  ومتكنه 

يقت�رش على اللغة اللفظّية وحدها، بل من املمكن اعتبار كل اأ�سلوب، اأو و�سيلة يعرب بها 

الفرد عن فكرة، اأو انفعال معني لغة اأي�سا، وبناء عليه فاإن الإ�سارات، واأبجدّية الأ�سابع، 

يف  اجل�سم  وحركة  والإمياءات،  الوجه،  وتعبريات  ال�سفاه  وقراءة  الأ�سوات،  وخمارج 

تدل  ومرئّية  غالبا  يدوّية  رموز  لفظّية، فهي  غري  لغة  لغة، ولكنها  هي  اجتماعها  اأو  تفردها 

والتي  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  بني  للتوا�سل  الأ�سا�سّية  الو�سيلة  معّينة، وهي  اأ�سياء  على 

ينقلون بها الأفكار، والآراء، واملعلومات فيما بينهم اأو يف تعاملهم مع القلة من ال�سامعني 

خا�سا  جمتمعا  مكونني  ال�سم  حولها  التف  التي  التوا�سل، وهي  يف  لغتهم  يفهمون  ممن 

ال�سم  فاإن  �سبق  ما  على  ال�سم، وبناء  جمتمع  وهو  لل�سامعني  الكبري  املجتمع  داخل  بهم 

و�سعاف ال�سمع يحتاجون يف حياتهم اإىل لغتني، لغة لفظّية وهي لغة الإ�سارة ويعي�سون 

بها يف جمتمع ال�سم، ولغة مقروءة اأو مكتوبة تربطهم مبجتمع ال�سامعني.

الإعاقة  ذوو  يواجهها  التي  اللغوّية  وامل�سكالت  اللغوي،  التاأخر  مظاهر  بع�ص  ومن 

ال�سمعّية هي:

�سعوبات يف ميكانيكّية النطق ويف و�سع الكلمات يف جمل، ف�سال عن تعلم معاين	• 

الكلمات.

. ا�ستعمال اأفعال يف اأزمنة غري �سحيحة	•

. حذف حروف العطف، وحروف اجلر	•

�سعوبات يف توجيه اأ�سئلة لالآخرين اأو تلقي اأ�سئلتهم لهم بفهم، اإذ اأنهم متر بهم مرحلة	• 

تعلم اللغة بدون اأن يتعر�سوا لكلمات مثل : ماذا، ملاذا، كيف، واأين؟

 . �سعوبة يف فهم اللغة املجازّية	•

ومما �سبق يت�سح اأن اخل�سائ�ص اللغوّية لذوي الإعاقة ال�سمعّية تتحدد يف الآتي :

حول- 1  األفاظهم  ومتركز  اللغوّية  الرثوة  �ساآلة  مظاهره  اأبرز  ومن  اللغوي  النمو  تاأخر 

الكلمات  اإدراك  و�سعوبة  واملجردة،  ال�سطالحّية  التعبريات  فهم  و�سعوبة  امللمو�س 

الوظيفّية كاأ�سماء الإ�سارة وال�سمائر والكلمات متعددة املعاين وظرفا الزمان واملكان، 

ف�سال عن �سعوبة فهم اجلمل التي حتتوي على تعبريات منفّية اأو ا�ستفهامّية، اأو تعبريات 
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مبنّية للمجهول، اأو اجلمل ذات الرتاكيب املعقدة.

عدم التجان�س يف املهارات اللغوّية �سواء يف لغة الإ�سارة، اأو يف اللغة العربية.- 2

مهارات اللغة لديهم تتمثل اأ�سا�سا يف القراءة والكتابة، اأما ال�ستماع والتحدث فاإنهم- 3 

يفتقرون اإليهما ب�سبب طبيعة اإعاقتهم، واإن كانوا يف ا�ستعمالهم للغة لالإ�سارة يعتربون 

)1(

متحدثني وم�ستمعني.

ويف �سوء اخل�سائ�ص ال�سابقة فاإن احلاجات اللغوّية لذوي الإعاقة ال�سمعّية تتمثل يف :

على- 1  ا  �سلبيًّ توؤثر  ال�سم، والتي  منها  يعاين  التي  اللغوّية  لل�سعوبات  املبا�رش  التدري�س 

فهمهم للمادة املقروءة وذلك باأن يلحق كل مو�سوع للقراءة بجزء عنوانه مثال » تعلم 

عن العربية » وفيه يتم تناول و�رشح اجلمل التي يوجد يف تركيبها �سعوبة لالأ�سم مثل 

تقدمي  ويف�سل  للمجهول  املبنّية  اجلمل  اأو  الوظيفّية  الكلمات  على  حتتوي  التي  اجلمل 

تدري�س قبلي للمفردات اجلديدة للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعّية.

مبهارتها- 2  القراءة  لتعليم  كمدخل  لل�سم  الأوىل  اللغة  باعتبارها  الإ�سارة  لغة  ا�ستعمال 

يتم  عندما  ال�سم  لدى  اأكرب  ب�سورة  يتحقق  الفهم  اأن  ثبت  قد  واأنهم  املختلفة، خا�سة 

تت�سمن  اأ�ساليب  خالل  من  اأو  مبفردها،  الإ�سارات  خالل  من  لهم  املعلومات  تقدمي 

الإ�سارات مما لو قدمنا لهم معلومات من خالل اأ�ساليب تخلو من الإ�سارات.

مراعاة الفروق الفردّية يف املهارات اللغوّية بني الطالب ال�سم، ويتم ذلك من خالل- 3 

خمتلفة  م�ستويات  ذات  مو�سوعات  على  حتتوي  مرنة  تعليمّية  وبرامج  مواد  اإعداد 

ال�سعوبة، ف�سال عن ا�ستعمال طرق تعليمّية مثل التعلم التعاوين وهو يتوىل الطالب 

القيام بدور املعلم يف جمموعات �سغرية �سوف ي�ساعد على تركيز النتباه ويعزز فهم 

املادة املقروءة.

املجردة- 4  املفاهيم  تو�سيح  يف  ت�سهم  التي  الب�رشّية  التعليمّية  الو�سائل  با�ستعمال  العناية 

والتعبريات ال�سطالحّية، وهما من ال�سعوبات التي يواجهها ال�سم يف القراءة خا�سة واإن 

الأ�سم ي�سمع بعينيه، وتعد حا�سة الب�رش هي احلا�سة الأ�سا�سّية التي يعتمد عليها يف تعلمه.

)1( اأحالم رجب، الرعاية الرتبوّية، �س18.
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كتابة املادة العلمّية املقدمة للطلبة ال�سم بخط وا�سح وكبري؛ حتى ل نرهق حا�سة الب�رش- 5 

لديهم.

ا  ونظرا لأن ذوي الإعاقة ال�سمعّية يعانون من �ساآلة �سديدة يف الرثوة اللغوّية مما يوؤثر �سلبيًّ

ا يف طريق تنمية مهارات الفهم يف  على اإجنازهم يف الفهم يف القراءة، ويعد عائقا اأ�سا�سيًّ

على  تعمل  التي  وال�سرتاتيجّيات  الن�سطة  بع�س  هنا  و�ساأعر�س  لديهم،  والكتابة  القراءة 

تو�سيع املفردات اللغوّية كاأ�سا�س ل بد منه للفهم.

اأول : اأن�سطة وا�سرتاتيجّيات تو�سيع املفردات اللغوّية :

ت�سبب- 1  ما  غالبا  املتعددة  املعاين  اأن  اإذ  املعاين،  املتعددة  الكلمة  على  النتباه  تركيز 

الفهم  يف  م�سكالت  اإىل  يوؤدي  املعاين  بهذه  التلميذ  اإملام  وعدم  القراءة  يف  الرتباك 

مثل كلمة بيت ومنزل وم�سكن.

على- 2  القدرة  من  يزيد  مما  املطبوعة  الن�سو�س  بجانب  الإ�سارة  لغة  �سور  ا�ستعمال 

الفهم.

ال�سابقة- 3  املعلومات  تن�سط  فال�سور  وال�ستنتاج  الفهم  تن�سيط  يف  ال�سور  ا�ستعمال 

املتعلقة باملو�سوع املقروء وتعمل على تكوين �سور عقلّية متخيلة للمعلومات، وهو 

ا من العملّيات املعرفّية مبا يت�سمن التفاعل مع الن�س املكتوب. ما يعد جزءا �رشوريًّ

اإ�سرتاتيجية القراءة املتكررة وتتطلب هذه ال�سرتتيجّية من الطلبة اأن يعيدوا قراءة قطعة- 4 

اأثبتت  الطالقة، ولقد  من  مر�سي  م�ستوى  اإىل  الو�سول  يتم  حتى  مرات  عدة  ق�سرية 

هذه الطريقة فعاليتها يف كل من فك رموز الكلمة والتذكر والفهم.

الن�ساط التمثيلي وهو الذي يقوم على التمثيليات ال�سعرّية اأو النرثّية باأنواعها املختلفة- 5 

�سواء اأكانت تعليمّية اأم اأخالقّية اأم تثقيفّية اأم قومّية اأم فكاهّية ترفيهّية، والهدف منها 

الن�ساط  ويعد  اللغة،  تدري�س  يف  ناجحة  طريقة  وهو  حقيقي،  تربوي  ن�ساط  حتقيق 

التمثيلي وبالتحديد التمثيل ال�سامت هو الأداء املنا�سب لطبيعة التلميذ الأ�سم، اإذ تتم 

فيه ال�ستفادة من ارتفاع م�ستوى ال�ستعداد للتعلم غري اللفظي لدى ال�سم.

ا�ستعمال املنظمات التخطيطّية / البيانّية وهي عبارة عن ا�سرتاتيجّيات تدري�سّية لإعادة- 6 

التفا�سيل  و�سع  على  تقوم  وتخطيطّية  بيانّية،  ر�سوم  �سكل  يف  املقروء  الن�س  تنظيم 
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املفاهيم  مع  ارتباط  يف  الأ�سا�سّية  الرئي�سة، واملفاهيم  الأفكار  مع  عالقات  يف  اجلزئّية 

الفرعّية، وذلك من خالل املناق�سة املتبادلة بني املعلم والطلبة ملعلومات الن�س املقروء، 

وخربات الطلبة ال�سابقة.

التو�ضّيات

انطالقا من نتائج الدرا�سة احلالية ميكن تقدمي عدد من التو�سّيات، منها :

 ، العرتاف بالثنائّية اللغوّية لذوي الإعاقة ال�سمعّية، باعتبارها لغة الإ�سارة لغة اأوىل لهم- 1

واللغة املقروءة املكتوبة لغة ثانية يتم تعلمها من خالل لغتهم الأوىل )لغة الإ�سارة(

اإعداد قامو�س اإ�سارة ملحق بكل برنامج تعليمي يت�سمن اأهم الكلمات وامل�سطلحات- 2 

الواردة يف هذا الربنامج.

املواد- 3  خمتلف  يف  ال�سمعّية  الإعاقة  بــذوي  خا�سة  تعليمّية  ومناهج  برامج،  اإعــداد 

واملراحل، وال�سفوف الدرا�سّية مبا يتنا�سب مع خ�سائ�سهم وحاجاتهم.

تركيز الهتمام على تنمية الرثوة اللغوّية من خالل خمتلف الربامج واملناهج التعليمّية- 4 

ولي�س من خالل برامج ومناهج تعليم اللغة فقط.

ا�ستعمال مو�سوعات ق�سرية، وجمل ب�سيطة فيما يقدم للطالب من برامج تعليمّية يف- 5 

جمال اللغة اأو غريها.

مراعاة الإكثار من ا�ستعمال الأن�سطة وخا�سة الن�ساط التمثيلي والألعاب التعليمّية يف- 6 

تدري�س الن�سو�س اللغوّية مبا يجذب انتباه الطلبة، ويثري اهتمامهم.

املرحلة- 7  منذ  الدرا�سّية  ال�سفوف  عرب  اللغوّية  ال�سعوبات  لعالج  عامة  خطة  و�سع 

البتدائّية، بحيث يتم عالج ال�سعوبة اللغوّية اأكرث من مرة يف اأكرث من �سف درا�سي 

مع مراعاة تقدميها يف كل مرة ب�سكل اأعمق واأو�سع. 
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