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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 

ور�صة عمل بعنوان 

)مناذج من طرق تدري�ص الطالب ال�صم (

ع�صام بن عبداهلل الفريح معلم اإعاقة �صمعية

االبتدائي االأم��ل  معهد   - والتعل���������يم  الربي����������������ة  وزارة 

امللخ�س 

اأهم الق�سايا الرتبوية  التعليم للتالميذ ال�سم يف اململكة العربية ال�سعودية من   تعد ق�سية خمرجات 

التي يواجها التعليم اخلا�س   فبعد اإقرار تطبيق  مناهج التعليم العام على التالميذ ال�سم اأنق�سم معلمو 

العوق ال�سمعي اإىل ق�سمني فمنهم موؤيد ومنهم معار�س ولإقناع اأحد الطرفني ب�سحة توجهه فكان لبد  

من تطبيق ميداين لهذه التجربة .. وكنت اأنا احد الذي خا�س التجربتني التعليم اخلا�س والتعليم العام 

وقمت  باإنتاج �رشيط تعليمي والذي يتم فيه عر�س تدري�س الطالب ال�سم باأف�سل الطرق وا�ستخدام 

بتن�سيط  والتعزيز  التعليمية  امل�سابقات  وعمل  بالرتفية  والتعليم  التقني  اجلانب  من  احلديثة  الو�سائل 

الذاكرة والتعليم بوا�سطة الرمل  والقيام بعمل احتفالت لتفوق الطالب وتوزيع اجلوائز عليهم ومهام 

اأخرى .

 يف تو�سيح مفهوم طرق التدري�س واأهدافه وفوائده 
ً
 هاما 

ً
ول �سك اأن لهذا ال�رشيط التعليمي دورا 

وكيفية التغلب على التدري�س التقليدي النمطي  وهذا ي�سهل على املتلقي قبول  وفهم اأف�سل الطرق 

واإبداعاتهم وما  ال�سم  تقتل طموح  التي  الأفكار  للتخل�س من بع�س  ال�سم وو�سع احللول  لتدري�س 

بداخلهم من قوة معرفية اأزالها الكثري من املنتمني لهذه الفئة بفكر �سائد لديهم  . 

ويقوم هذا ال�رشيط  مب�ساعدة املعلم على عمل بيئة تعليمية منا�سبة للتالميذ ال�سم متكاملة من جميع 

الو�سائل  واأهمية  اخلا�سة  للظروف  املنا�سبة  احللول  وو�سع  احلالة  درا�سة  وكيفية  التعليمية  النواحي 

التعليمية وكيفية ال�ستفادة من اإمكانيات التالميذ ال�سم و�سقل مواهبهم .
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وقمت بعمل  مقارنة بني املناهج التعليمية اخلا�سة بال�سم ومناهج التعليم العام وما هو ان�سب لل�سم 

�سواًء يف الو�سع احلايل اأو يف امل�ستقبل وما هي اأف�سل الطرق لإجناح  تطبيق مناهج التعليم العام  وما 

هو املطلوب من جميع مقدمي اخلدمة لفئة ال�سم حول مناهج التعليم العام   .

ول �سك اأن لهذا العر�س اخلا�س مبخرجات التعليم  وتطبيق مناهج التعليم العام على التالميذ ال�سم 

 يف تو�سيح الأ�سباب التي اأدت اإىل اأحتاذ هذه الطريقة يف اإقرار وتنفيذ مناهج التعليم العام 
ً
 هاما 

ً
دورا 

على ال�سم والذي يبتدئ من ال�سف الأول البتدائي وي�سعد كل �سنة للمرحلة التالية اإىل نهاية املرحلة 

الثانوية . 

  لذلك حتاول الور�سة حماولة اإلقاء ال�سوء على الق�سايا املرتبطة بطرق واأ�ساليب التعليم 

على التالميذ ال�سم  من خالل املحاور التالية:

1- اآراء املوؤيدين واملعار�سني لتطبيق مناهج التعليم العام على الطالب ال�سم . 

2-  مقارنة بني مناهج ال�سم القدمية ومناهج التعليم العام .

3- العقبات التي تواجه املعلمني يف التعليم وو�سع احللول لها .

4-  اأهمية الو�سائل التعليمية للتالميذ ال�سم .

5- مناذج من اأعمال التالميذ ال�سم التعليمية  .

6-  17 مقطع فيديو تعليمي للتالميذ ال�سم بطرق خمتلفة .
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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 
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املقدمة

غـني عـن الـقـول ما للـتـعـلـيم مـن اأثـر فـي بـناء ونه�سة ورقـي وارتقاء الأمـم وت�سعى الأمم 

بطبيعة احلال لتطوير ح�سارتها والرقي مبجتمعاتها من اأجل حياة اأف�سل ولن ت�سل ملبتغاها 

ولن تـبـلغ مـناها اإّل بتّطور التعليم...اإبـتـداءاً وانطالقا من التعليم الأ�سا�سي  . 

ـِوى  تلك النظم التعليمية الغري تقليدية ذات الأ�سلوب والطرح  وما التعليم الأ�سا�سي �س

املُ�سمم بعناية و املعد باإتقان ليتالئم مع متطلبات واحتياجات الـعـ�رش .. ومرحله التعليم 

تاأ�سي�س وتاأ�سيل وزرع للمبادئ والقيم واملثل  بالغة الأهمية هي مرحله  الأ�سا�سي مرحلة 

امليول  وظهور  الذات  وتطور  الأفكار  و�سناعه  ال�سخ�سيات  ل�سبغ  الأ�سا�سية  اللبنة  اإنها 

واملعرفية  اللغوية  املهارات  من  كم  لأكرب  اكت�ساب  مرحلة  الن�سء وهي  لدى  والرغبات 

اأر�س طيبة خرية خ�سبة ذات تربه متعط�سة للرواء  وغريها حيث جتد ذهن طفلنا املتلقي 

والإراتواء وقابلة ومتقبلة  لكل بذر طيب اأو �سواه ..

مهام  يف  اخلو�س  قبل  علينا  فيتوجب  التـعـليم  وركب  ال�سـم  عـن  هـنا  نتحدث  ولأننا   

واأحـالم  اآمال  اأوًل  نعرف  اأن   .. ال�سم  تعليم  يف  الطرق  واأف�سل  واأ�ساليب  ومتطلبات 

الأ�سم ..  ما الذي يطمح اإليه وما الذي ترنو اإليه نف�سه !؟؟ لكي تتوافق خمرجات التعليم 

مع اإمكانيات ال�سم اأنف�سهم  ومع ما يحتاجه جمتمعهم منهم ...

نـجده  يتمـثل يف ثالث مراحل  ال�سعودية   ال�سم يف  تعليم  نـظره �رشيعة على  باإلقاء  و 

بع�س  زالت  وما  تعليمية   �سنٍة  عـ�سـر  اأثـنتا  مبعدل   ) الثانوية   / املتو�سطة   / )البتدائية 

امل�سمون  م�ستقل يف  طابع  ذات  بال�سم وهي  اخلا�سة  التعليم  مناهج  فيها  تطبق  املراحل  

واملحتوى وذات خمرجات تعليمية فقرية جداً وهزيلة حترم الأ�سم من  حقه يف موا�سلة 

التعليم العايل حيث ل تتالءم مع قدرات الأ�سم احلقيقية واملتوقدة ول توؤهله تاأهياًل كافياً 

به  املُ�سلم  لذا كان من  القافلة  لتلك  العايل والن�سمام  التعليم  للحاق بركب  ينبغي  كما 

التعليم  ملناهج  عنها  والتحول  وا�ستبدالها  بال�سم  التعليم اخلا�سة  مناهج  يف  النظر  اإعادة 

العام والتي �سارعت اإىل تطبيقها واعتمادها كثري من الدول بني ال�سامعني واأقرانهم ال�سم 

و الذي اأثبتت جناحها وجدارتها وحفظها حلق الأ�سم امل�رشوع يف موا�سله ومتابعه التعليم 

الغيورين على  و  اخلا�سة  الرتبية  قادة  مباركة حثيثة خمل�سة من  واأتت اخلطوات  العايل 
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ال�سم  وم�ستقبلهم الذي ي�سوبه كثري من الغمو�س ..

 فكانت املرحلة الأوىل تطبيق مناهج التعليم العام على املرحلة الأ�سا�سية اإبتداءاً بال�سف 

يتم  درا�سية  �سنة  كل  مع  اأنه  مبعنى  اأخـرى  درا�سية  �سنوات  اإىل  و�سعوداً  وتدرجاً  الأول 

ومتدرجة  متوازنة  ولت�سبح  ودقة  اأكرث �سواباً  العملية  لتكون  يليه  الذي  لل�سف  النتقال 

حتى ت�سل وت�سع رحالها على اأعتاب ال�سنة الثالثة من املرحلة الثانوية اإيذانا بدنو الرحيل 

وانتهاء �سوٌط من اأ�سـواط حقوق ال�سم... 

وتـبـقـى غ�سة.. جتدنا عندما نلقي نظرة ب�سيطة و�رشيعة على مناهج التعليم املطبقة على 

اأمالهم  ال�سم وحتكي بع�س  اأبناءها  اإعادة نظر  لتواكب هموم  اإىل  اأنها حتتاج  ال�سم جند 

نظراً  ال�سم  مبتطلبات  تهتم  ل  التعليمية  املواد  بع�س  ..جتد  تطلعاتهم  من  �سيء  وت�رشح 

لفتقارها احلديث عن خ�سائ�س ال�سم النف�سية والجتماعية .

فمثاًل / مادة القراءة وعند احلديث عن الأ�رشة جتد اأن الدر�س مل يتطرق اإىل وجود اأ�سم 

لغة الإ�سارة واأهميتها و دورها يف ربط اأفراد العائلة بابنها الأ�سم  لغة 
ً
يف الأ�رشة ! واأي�سا 

مل يتم احلديث عنها اأو حتى التلميح لها و فقدانها الو�سائل الب�رشية التي تعترب من اأهم 

و�سائل جناح العملية التعليمية الرتبوية لل�سم والتي تقرب املعلومة وتخت�رش الوقت يف 

اإي�سالها وو�سولها..غالبية املواد تركز على اجلانب النظري الإلقائي وتفتقر اإىل اجلانب 

التطبيقي العملي وذاك جانب يبدع فيها الأ�سم كاحلا�سب الآيل ولعب الأدوار واملختربات 

والفنون الت�سكيلة  والت�سوير والت�ساميم ..

حـتـــى مهام املعلم بحاجه اإىل كثري من التعديل والتغيري والتطوير حيث يتلقى الطالب 

اجلامعي مقررات درا�سية  ذات تخ�س�سات بعيدة متـاماً عن جمال تربية وتعليم ال�سم جتد 

جمموع مقررات اجلامعة التي ت�سب يف  �سلب مو�سوع متطلبات ال�سم ل متثل �ِسـوى 

..%21

اإلـى ذلك غياب الربامج الرتبوية املقننة التي تخدم ال�سم مثل / طرق تدري�س  اأ�سـف 

اللغة العربية و الرتبية الإ�سالمية والريا�سيات والعلوم واحلا�سب الآيل وبقية التخ�س�سات 

للرتبية  العامة  بالأمانة  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عاتق  على  يقع  ..و  بال�سم  اخلا�سة 
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اخلا�سة واإدارات الرتبية اخلا�سة يف اإدارات التعليم يف رفع م�ستوى  املعلمني بالدورات 

ودرا�سة  وتاأ�سيلها  الإ�سارة  لغة  دورات  وتكثيف  الأ�سا�سي  للتعليم  امل�ساندة  التدريبية 

قواعدها واأ�س�سها حتى لالإداريني واأولياء الأمر... ومن اأ�سا�سيات جناح التعليم الأ�سا�سي 

التعليمة واأن  الربامج  من  كثري  نفتقدها يف  عملية  تلك  املبكر  التدخل  عملية  ال�سم  لدى 

وجدت ل توؤدي الغر�س املطلوب باأكمل وجه حيث يلتحق الطفل الأ�سم يف �سن �ست 

�سنوات بركب التعليم الأ�سا�سي  وح�سيلة اللغوية تعادل ما لدى طفل �سامع بعمر �سنتني 

مما ي�سبب تاأخر يف التح�سيل العلمي املتوافق مع اأقرانه ال�سامعني...  و يتفا جئ الطفل 

الأ�سم بعملية الت�سخي�س والتقييم حيث يقوم ال�سخ�س بفح�س درجة الذكاء وفح�س 

ال�سمع من اأول لقاء له مع الطفل حيث يفتقد طفلنا الأ�سم الفهم وال�ستيعاب ملا يريده 

منه ال�سخ�س املقابل وبالتايل عدم تقبله ملا يقوم به اأو عدم قبوله اإياه ك�سخ�س وعدم تهيئة 

الطفل الأ�سم لهذا الأمر هو اأمر بحاجه اإىل اإعادة نظر حـيث اأن نتائج الت�سخي�س والتقييم 

هي املعيار الأ�سا�سي ملا �سيقدم له يف التعليم الأ�سا�سي. 

الذي  الفردي  الرتبوي  الربنامج  غياب  لل�سم  الأ�سا�سي  التعليم  يف  املفقودة  املهام  ومن 

الطالبي  واملر�سد  والجتماعي  النف�سي  والأخ�سائي  املعلمني  من  جمموعة  يف  ي�سرتك 

من يف  غالبية  اأن  قلت  اإذا  اأبالغ  ل  بل  بكاملها  والأ�رشة  املدر�سة  ووكيل  ومدير  والطبيب 

امليدان ل ي�ستطيع تطبيقها بتلك الكفاءة لعدم اإملامهم بها .

خامتة

ومع هذا كله ورغم كل ما �سبق يبقى الأمل  اأننا نعي�س حقبة زمنية �ستنتع�س اآمال وطموحات 

اأو  التعليمة  املناهج  تطوير  حيث  من  بهم  واملهتمني  عنهم  املنافحني  وكل  اأنف�سهم  ال�سم 

قدوة  لهم لنجعلهم  املجتمع  نظرة  وتغرّي  تغري  اأومن جهة  املعلمني  اأداء  تطوير  من جانب 

اأو  ح�سائ�س  اأيه  واإزالة  لهم  الطريق  ومتهيد  قدراتهم  واإبراز  مواهبهم  باكت�ساف  ل�سواهم 

عوائق اأو اأخطار اأو عقبات من اأمامهم.
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التو�ضيات :-

1- الهتمام بعملية التدخل املبكر لزيادة احل�سيلة اللغوية الطفل الأ�سم.

2- توفري الو�سائل التعليمية جلميع املعاهد والربامج التي تتنا�سب مع العملية التعليمية .

3- تدريب املعلمني على مهارات احلد الأدنى للمقررات التعليمية .

4- زيادة املقررات اجلامعية اخلا�سة برتبية وتعليم ال�سم للرقي مب�ستوى املعلمني .

للرقي   ) التعليم مب�سمى ) م�ساعد معلم  ال�سم يف جمال  فئة  اأ�سخا�س من  5- توظيف 

مبخرجات التعليم لدى التالميذ ال�سم .

و�سلى اهلل على نبينا حممد عليه وعلى �سحابته الكرام اأف�سل ال�سالة والت�سليم ،،


