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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 

تنمية املوهبة والإبداع عند ال�صم

د/ ف���وزي������ة حمم�����د اأخ�������صر

م�����������دي�����������ر ع�����������������ام ال����������رب����������ي����������ة اخل��������ا���������ص��������ة 

ب�������������������وزارة ال�������رب�������ي�������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م �����ص����اب����ق����اً

امللخ�ص

ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   زب  ٹ  ٹ 
واملتفوقني  واملبدعني  املوهوبني  اإن  . ال�شك   ٢٦٩ البقرة:  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ   رب 

الفئات  هذه  وتعليم  وتدريب  تاأهيل  ويعترب   , جمتمع  الأي  طبيعية  ثروة  هم  واملبتكرين 

مرتبٌط ارتباطاً وثيقاً مبو�شوع التنمية التي هي بحاجة ما�شة جلهود كافة اأفراد املجتمع دون 

النظر اإىل الق�شور اأو االإعاقة لديهم . 

ولي�س  من  املهم امتالك العقل فقط , ولكن املهم  هو كيفية تعاملنا معه , والقدرة على 

ا�شتخدامه , وا�شتثماره وتوظيفه يف االإبداع والعطاء واالإنتاج ولقد وعى علماء الرتبية 

والتعليم اإىل اإدراج مادة » تعليم الفكر« يف قائمة املواد الدرا�شية وقد بداأت بالفعل بع�س 

اجلامعات العاملية كجامعة » اأك�شفورد« و »لندن« و«كمربدج« و«هارفارد« بتدري�س هذه 

املادة �شمن مناهجها الدرا�شية وهذه خطوة جيدة يجب اأن تعمم على كافة جامعات العامل 

العربي اأي�شاً  الأن الهدف الرئي�شي من هذه املادة هو التعرف على ومتييز االأفراد املوهوبني 

اأ�شلوب  اإىل  التفكري وبالتايل توجيههم  اأ�شلوبهم وقدرتهم على  وذلك من خالل معرفة 

التفكري املنطقي .

 م�صكلة تعليم ال�صم لدينا باململكة :

على الرغم من اأن �شيا�شة التعليم باململكة واملعتمدة بقرار جمل�س الوزراء رقم 77٩ يف 

الالزمة  االإمكانيات  واإتاحة  ورعايتهم  املوهوبني  اكت�شاف  على  توؤكد  1٦\٩\138٩هـــ 

user
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العزيز  عبد  امللك  مدينة  دعمت  وقد   ’ واخلا�شة  العامة  الربامج  �شمن  قدراتهم  لتنمية 

لبنني والبنات , ومت اعتماد م�رشوع  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم  للعلوم والتقنية 

برنامج الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم تعزيزاً ل�شيا�شة التعليم باململكة وعلى الرغم باأن 

اأن مو�شوع  اإال  اخلا�شة  الرتبية  يندرجون حتت مظلة  املوهوبني  العاملية جتعل  الدرا�شات 

يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  ي�رشك  ومل  العاديني  على  اأقت�رش  املوهوبني  عن  الك�شف 

اأن�شطته , والدر�شات ال�شابقة جميعها  تركز على فقط على  تقدمي اخلدمات للعاديني من 

املوهوبني , واأغفلت مع االأ�شف املوهوبني من ذوي االحتياجات اخلا�شة  ومل ت�شعها يف 

االعتبار

ـ معايري الك�شف عن املوهوبني من  ال�شم املقرتحة .

ـ بع�س املالحظات التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار لتنمية املواهب واالإبداعات لدى 

ال�شم 

ـ وما هي الفائدة من تنمية مواهب وقدرات ال�شم ؟. 

ـ يف اأي املجاالت ميكن اأن يبدع ال�شم ؟

ـ الفرق بني ر�شومات الطفل االأ�شم والطفل العادي : تطوير التكنولوجيا احلديثة للك�شف 

عن اإبداعات ال�شم :

ـ توفري القراءة االلكرتونية لل�شم لتنمية مهارات االإبداع لديهم :

ـ التو�شيات واملقرتحات 

تنمية املوهبة واالإبداع عند ال�شم
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املقدمة:

كر اإال اأولو   احلكمة فقد اأوتي خرياً كثرياً وما يذَّ
َ
 قال تعاىل يوؤتي احِلْكَمَة من ي�شاء ومن يوؤتي

االألباب( �شدق اهلل العظيم .

  , جمتمع  الأي  طبيعية  ثروة  هم  واملبتكرين  واملتفوقني  واملبدعني  املوهوبني  اإن  ال�شك   

ويعترب تاأهيلهم وتدريبهم وتنمية موهبتهم وقدراتهم مرتبٌطة ارتباطاً وثيقاً مبو�شوع التنمية 

التي هي بحاجة ما�شة جلهود كافة اأفراد املجتمع دون النظر اإىل الق�شور اأو االإعاقة . 

والقدرة على   , تعاملنا معه  كيفية  املهم هو  , ولكن  العقل فقط  امتالك  املهم  ولي�س من 

ا�شتخدامه , وا�شتثماره وتوظيفه يف االإبداع والعطاء واالإنتاج  , واالهتمام بفكر االأ�شم  

مهما كانت قدراته وعطاءه هو مقيا�س للتقدم والرقي يف اأي دولة .

واأن مقولة )العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم( هي مقولة يجب التوقف عندها بحذر فلو 

كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم ولكان املهنيون واحلرفيون وامل�شارعون واملالحون 

هم �شادة املجتمع و�شفوته ب�شبب قوتهم اجل�شدية  .

ـ ولو كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم ملا كان اأبان بن عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنهما 

راوياً للحديث وممن اأحتل مكانة يف االإ�شالم وكانت له اجنازات عظيمة وهو �شديد ال�شمم.

ـ ولو كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم دعبل اخلزاعي ال�شاعر العبا�شي االأ�شم الذي 

عنه  قيل  حتى  الرقيقة  واملعاين  املحكمة  وال�شياغة  والف�شاحة  باجلزالة  يتميز  �شعره  كان 

)  ختم ال�شعر بدعبل ( , ومن موؤلفاته  الواحدة يف مثالب العرب ومناقبها \, طبقات 

ال�شعراء ومن اأقواله : مكثت نحو �شتني عاماُ مل مير فيه يوما اإال قلت فيه �شعراً .

برد,  بن  ب�شار  ب�شعر  ا�شتمتعنا  ملا  كان   ملا  ال�شليم  اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  كان  ولو  ـ 

قال: من  فهو  باإبداع,  ونظمه  ال�شعر  عن  العمى  مينعه  مل  والذي  ال�شاعر االأعمى,   ذلك 

ــعــمــى فــجــئــت عــجــيــب الـــظـــن لــلــعــلــم مـــوئـــال .  عــمــيــت جــنــيــنــا والــــذكــــاء مـــن ال

اأبو  ب�شاعرنا  اأي�شا  ا�شتمتعنا  ملا  كــان   ملا  ال�شليم  اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  كان  ولو  ـ 

وانعك�س  حياته,  يف  قا�شية  حمنة  ب�رشه  كف  اعترب  الذي  االأعمى  ذلك  املعري,  العالء 

 . ق�شائده  معظم  يف  نراها  والتي  بال�شوداوية  ات�شفت  والتي  للحياة  على نظرته   ذلك 

االأ�شدي منرباً  زيد  بن  الكميت  كان  ملا  ال�شليم  اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  كان  ولو  ـ 



394

والفنت  واالأحـــزاب  للع�شبيات  والثقافة, ومثاراً  اللغات  ومدر�شة  واخلطابة,  لل�شعر 

يف  بارعاً   الكميت   كان  وقد  امل�شجد  يف  يعلم النا�شئة  معلماً  غدا  ثم  بال�شمم  م�شاباً   ,

ل�شان(  للبيان  وال  ترجمان,  للغة  كــان  ملا  الكميت  �شعر  )لــوال  قيل فيه  حتى  ال�شعر 

خطيب  كــان  �شاعر,  يف  تكن  مل  خ�شال  الكميت  )يف  خــزانــة االأدب  يف  ورد  وقــد 

اخلط.. ح�شن  كاتباً  وكــان  اجلنان,  وثبت  وحافظ القراآن,  ال�شيعة,  وفقيه  اأ�شد,   بني 

م�شطفى �شادق  مبعلومات  ا�شتمتعنا  ملا  ال�شليم  اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  كان  ولو  ـ 

االإ�شالم  اأعالم  من  ومواقفه  واحلديث النبوي  الكرمي  القراآن  حفظ  يف  الرافعي اللغوية 

بارعاً  وكاتباً  �شاعراً مبدعاً,  كان  فقد  واآثــارهــم,  وخطبهم  واملحدثني  القدماء  و�شعر 

خلف  فقد  وفرياً,  اأدبياً  تراثاً  الق�شرية ن�شبياً  حياته  رغم  الرافعي  ترك  و  وناقداً  وموؤرخاً 

اأ�شم  وهو  متفرق  عديدة  عديدة وق�شائد  اأدبية  كتب  اإىل  اإ�شافة  ال�شعر  يف  ديوانني 

,مما   �شمعية  اإعاقة  من  يعاين  الرافعي  كان   وقد  االأدب  وجه  االإعاقة يف  تقف  مل  ولكن 

ودفعه   , للتفاهم  واأ�شلوب  االآخرين  وبني  بينه  توا�شل  كو�شيلة  الكتابة  ال�شتخدام  دفعه 

اأعماقها وهكذا  للبحث يف الذات الب�رشية التي يعي�س �شمتها املحيط به, والغو�س يف 

التقية. والفل�شفة  ــذات  ال ــوار  اأغ يف  العبقري  اإبــداعــه  اإعاقته ظهر  خــالل  من  اأنــه   جند 

ال�شليم ملا ا�شتفدنا من علوم الربوف�شور د. �شليمان  ال�شليم يف اجل�شم  ـ ولو كان العقل 

تلقى   , م�شت�شاراً  كان  والذي  بوا�شنطن   الكلية  واالقت�شاد يف  االإدارة  علم  بو�شناق يف 

املاج�شتري  اأمريكا وح�شل على درجة  ثم  فرن�شا  ثم يف  فل�شطني وم�رش  مبكراً يف  تعليماً 

يف  املحا�شبة وعلى �شهادة الدكتوراه بعنوان ) الطب ال�شناعي للذهب ( على الرغم من 

فقده حا�شتي ال�شمع و النطق . 

اأ�شهر  من  القا�شي  ال�شليماين  عبيدة  كان  ملا  ال�شليم  اجل�شم  ال�شليم يف  العقل  كان  ولو  ـ 

الق�شاة يف �شدر االإ�شالم واأ�شلم يف  حياة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وهو اأ�شم .

بيتهوفن  لودفيك  ب�شيمفونيات  ا�شتمتعنا   ملا  ال�شليم  اجل�شم  ال�شليم يف  العقل  كان  ولو  ـ 

اأنغامه واأحلانه, فاأبدع مو�شيقى  الذي كان يتجنب النا�س ويلجاأ اإىل الطبيعة, يدون فيها 

تعرب تعبرياً �شادقاً عن اإح�شا�س االإن�شان) �شوناتات احلامل(  وال تزال �شيمفونياته الت�شع 



395

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 

وموؤلفاته العديدة نبعاً ينهل منه كل حمبي املو�شيقى .

ـ ولو كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم ملا , تو�شل ت�شيو لكن�شي وهو من كبار خمرتعي 

رواية  وكتب  يعمل  كي  هواء  اإىل  يحتاج  ال  ال�شاروخ  اأن  حقيقة  اإىل  اأ�شم  وهو  رو�شيا 

خارج نطاق االأر�س 18٩٦هـ ي�شف فيها التاريخ واقرتح املحرك االرتكا�شي , وقد اأبدى 

العامل الكبري اين�شتاين اهتمامه ال�شديد ببحوثه وكتاباته التي بلغت ٦75 بحثاً تعد كنزٍا ال 

يقدر بثمن , ومن اأبرز موؤلفاته : الف�شاء \ ك�شف غوام�س الف�شاء \ ملحرك النفاث \ 

مركبة الف�شاء , وقد قال ) ال بد واأن يعقب ع�رش الطائرات ذات املراوح ع�رش اآخر من 

الطائرات االرتكا�شية , وما يعترب اليوم م�شتحياًل �شي�شبح ممكناً يف الغد ( .   

ـ ولو كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم ملا اأ�شبحت  هيلني كيلر اأعجوبة املعاقني يف 

اإعاقات �شمم وبكم وكف ب�رش ومع ذلك فقد در�شت  التي ولدت بثالث  الع�شور  كل 

النحو واآداب اللغة االجنليزية, كما در�شت اللغة االأملانية والفرن�شية والالتينية واليونانية , 

ثم قفزت قفزة هائلة بح�شولها على �شهادة الدكتوراه يف العلوم والدكتوراه يف الفل�شفة 

اأيام ( , اإ�شافة اإىل العديد من  ومن اأهم موؤلفاتها : )ق�شة حياتي( , )لو اأب�رشت ثالثة 

الق�ش�س واملقاالت التي توحي بال�شكر هلل على نعمة احلوا�س وتدعو اإىل ا�شتعمالها فيما 

 , منها(  ُي�ٌشلب  اإال عندما  النعمة  املرء مقدار  اأقوالها )ال يعرف  , ومن  اأجله  خلقت من 

اأن هوؤالء الذين يب�رشون ال يرون اال  اأقوالها : ) لقد اقتنعت منذ زمن بعيد  واأي�شاً من 

قلياًل(  , ومن اأقوالها اأي�شاً ) ال يكفي اأن نهيئ الفر�س للمعوقني للحياة , ولكن ال بد من 

اأن نهيئ لهم حياة كرمية ت�شتحق العي�س. 

ـ ولو كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم ملا ا�شتفدنا من اخرتاعات ) اأدي�شون (الذي كان 

متاأخراً درا�شياً واأ�شم ولديه �شعوبات يف التعلم وعلى الرغم من كل ذلك  اأ�شاء العامل 

باخرتاعه امل�شباح الكهربائي بداًل من م�شباح الغاز ,و اآلة ت�شجيل الكلمات واآلة ت�شجيل 

ال�شوت وثالثة مهدت الخرتاع ال�شينما كما اأخرتع اآلة لقيا�س حرارة النجوم واآلة اأخرى 

لتكبري ال�شوت وحتليل املعادن و�شجل ع�رشين اخرتاع  لتح�شني البطارية ذات ال�شحنة 

الكهربائي مما اأف�شح املجال اأمام ابتكار عربات القطارات الكهربائية يف اأمريكا واأوربا وبلغ 

من ال�شهرة ما مل يبلغه غريه .
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ـ ولو كان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم ملا ا�شتفدنا من موؤلفات و اأ�شعار ديفيد رايت 

الذي كان اأ�شم وكان متعلقاً بال�شعر واملو�شيقى وقد قال يف كتاب عن  ق�شة حياته الذي 

اأ�شماه )�شمم(, قال فيه اإنه اأح�س باأن ال�شمم هو الذي دفعه اإىل العناية بال�شعر كنوع من 

التعوي�س عما فاته من االأ�شوات اخلارجية, حتى اأنه يف �شن الثامنة وجد نف�شه مدفوعاً 

اإىل كتابة ال�شعر , وقد اأ�شيب ب�شمم كامل وهو يف �شن الرابعة , وحل�شن حظه اأنه كان 

تنمية  واأتاح  احلديث  من  مكنه  مما  اأيام الطفولة  من  االأ�شوات  ذكريات  اأذنيه  يف  يحمل 

واللغة  االأدب  اك�شفورد  جامعات  يف اإحدى  در�س  الثانوية  درا�شته  انتهاء  مواهبه وبعد 

االجنليزية وواجهته م�شكلة اال�شتماع اإىل املحا�رشات وفهم املراد منها, وعو�س عن ذلك 

بالرتدد اإىل املكتبات والقراءة , ويف تلك الفرتة اأن�شاأ ديوانه ال�شعري االأول  , وتخرج عام 

1٩4٢م مبرتبة ال�رشف الثانية, حيث غادر اأك�شفورد ونزح اإىل لندن ليعمل �شنوات قليلة 

يف �شحيفة ) ال�شنداي تاميز  ( , وقد عمل ) رايت ( مدِر�شاً لفرتة يف جامعة ليدز , وقد 

الأ�شياء  �شامتة  لوحات  اأحياناً  ير�شم  ال�شعرية, فجعلته  ب�شمته على �شوره  ال�شمم  ترك 

ذات �شوت, تاركاً للقارئ اأو ال�شامع اإكمال اللوحة بنف�شه, مما اأ�شفي على هذه اللوحات 

جواً بالغياً موؤثراً  وقد وجد رايت اأن�س احلياة مع زوجته فهي تقراأ �شعره يف املحافل اإذ 

يبدو �شوته غريباً يف القراءة اأحياناً, وهي التي ترتجم له اأقوال النا�س ومتكنه من  فهمها من 

خالل حركة �شفتيها  , وح�شيلة اإنتاجه حوايل ٢4 كتاباً ت�شمل اأعماله وموؤلفاته ودواوينه.  

العاديني   من  املوهوبني  اىل  املعاقني  من  املوهوبون  و  املبدعني  ن�شبة  معرفة  اأردنــا  ولو 

لننظر اىل االإح�شائيات العاملية حيث انه مل تتوفر لدينا اإح�شاءات دقيقة بالدول العربية 

واالإح�شائيات والدرا�شات ال�شابقة توؤكد على ما يلي اأخ�شائية االأمم املتحدة عن املعاقني  

التي �شدرت عام 1٩80م وجعلت من  هذا العام عاماً دولياً للمعاقني ومن اأهم ما ورد يف  

هذه االإح�شائية  ما يلي : 

ـ 10% من �شكان العامل ) 450 مليون ( معاقون باإعاقات خمتلفة .

ـ 70% من �شكان العامل م�شابون بال�شمم و�شعف ال�شمع ال�شديد . 

ـ 80% من املعاقني بالعامل ) 3٦0 مليون معاق ( من اأبناء الدول النامية . 
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ـ 300 مليون معاق يف العامل ال يتلقون التعليم اأو اأي نوع من اأنواع الرعاية .

 اإن هذه االإح�شائيات وحدها قد تثري االإحباط لدينا وجتعلنا يف حرية من اأمرنا كم�شئولني  

باأنهم  ي�شعرون  وجتعلهم  وتعيقهم   نف�شياً  تربكهم  الوقت  نف�س  ويف  الفئات  هذه  عن 

االجتماعية  اخلدمة  اأ�شتاذ  ال�شحيان  �شحيان  �شعد  د\  درا�شة  اأظهرت  كما   , خمتلفون 

ارتفاع  اىل  �شعود  امللك  بجامعة  االآداب  كلية  االجتماعية يف  الدرا�شات  بق�شم  امل�شاعد 

ن�شبة االأميني بني املعاقني حيث تبلغ ن�شبتهم 48,2% كما تبلغ ن�شبة الذين ح�شلوا على 

تعليم ثانوي فاأعلى 40,6% , وتوؤكد هذه النتائج على �رشورة االهتمام باإعداد الربامج 

اأفراد  الفئات من  لهذه  العقلية والقدرات اجل�شدية  القدرات  تتنا�شب مع  التي  التعليمية 

نتائج  اأت�شح من  العلمية  للفرد , فقد  التعليمي باحلالة  املجتمع وعادة ما يرتبط امل�شتوى 

, ورمبا يعزي  تتعدي4% فقط  املعاقني ال  يعملون من بني  الذين  ن�شبة  اأن  الدرا�شة  هذه 

ذلك جزئياً اىل تدين امل�شتويات التعليمية للمعاقني واىل طبيعة ونوع االعاقة التي تقلل 

من مقدرة املعاق على حتمل املهام وامل�شئوليات التي تتطلبها بع�س االأعمال ,    كما ت�شري 

االإح�شائيات يف مكتب الرتبية االأمريكية لعام 1٩75 م اإىل اأن ن�شبة االأطفال املعوقني من 

بني جمموع االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني )6,19( �شنة تزيد على )%1٢( .

املجتمع  يف  املعوقني  االأطفال  عدد  اإن   )1٩7٦( “ووي�شان”  “ كريهارت”  وجدا  وقد 

االأمريكي والذين ترتاوح اأعمارهم ما بني )5-8( �شنوات يقدر بنحو )٦اإىل ٩( ماليني 

باأن ن�شبة االأطفال املتفوقني املعوقني من بينهم يقدر بنحو )٢%(  ويف  طفل. كما وجدا 

جملة ما تدل عليه هذه الن�شبة هو وجود جمموعة من االأفراد املعوقني يحملون امكانات 

عالية لالإجناز واالإ�شهام باإجنازاتهم يف املجتمع واملوهبة يف حياتهم تعترب جزء من التحديِّ 

والتمرد على الواقع املحيط بهم , لكن النوافذ امل�رشعة الإبداعاتهم ت�شطدم بنظرة جمتمع 

ال يعي دينامكية التعامل معهم , واألقاب وتو�شيفات جاهزة تنعتهم بالعجز وقلة احليلة و 

تغلق اأمامهم طاقات النور رغم ا�شتعدادهم الفطري للعمل واالبداع واالإجناز.

منو الذكاء 

�إن كثري من االأبحاث النف�شية تفيد اأن الذكاء تتناق�س �رشعته ويهداأ نوعاً ما يف اأول مرحلة 

يف  ثابت  م�شتوى  على  ي�شتقر  ثم  ومن  املرحلة   هذه  منت�شف  يف  يهداأ  ثم  املراهقة  من 
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نهاية البلوغ  ويظل هذا اال�شتقرار اىل بدء ال�شيخوخة ثم ياأخذ يف االنحدار عن م�شتواه 

الذي ظل ثابتاً عليه طوال �شن الر�شد , ولقد اختلفت نتائج الدرا�شات النف�شية يف حتديد 

ال�شن التي ي�شل فيها الذكاء اىل اأق�شى منوه حيث اأن بع�س اختبارات الذكاء تدل على 

اأنه ي�شل اىل اأق�شى منوه  يف �شن الثامنة ع�رش وبع�س االختبارات توؤكد اأنه ال ي�شل اىل 

اأق�شى منوه يف �شن التا�شعة ع�رش  ولقد اأثبتت نتائج درا�شة )فرميان (  ) وفلوري ( , التي 

اأجرياها على 400 �شخ�س  �ن منو الذكاء ي�شتمر بعد �شن ال�شاد�شة ع�رش ال �شيما عند ذوي 

امل�شتوى العقلي العايل ثم اأن ال�شن التي يتوقف عندها منو الذكاء تتاأثر قباًل  بعوامل كثرية 

من اأبرزها حظ ال�شخ�س من الذكاء وذكاوؤه الفطري اأو ذكاوؤه وطبقته العقلية وا�شتمراره 

يف الدرا�شة يف مرحلة �شبابه ومدى مزاولتة الأعمال حتتاج اىل درجة عالية من التفكري .

منذ  الذكاء  يف  العالية  الن�شب  ذو  �ملوهوبني  من  كثري  اأن  الدرا�شات  من  كثري  دلت  وقد 

و�ن  ع�رش ,  الثامنة  �شن  حتى  النمو  هذا  وي�شتمر  �رشيعة  بفطرة  ذكائهم  منو  ي�شري  الطفولة 

متو�شطي الذكاء يقف منو ذكائهم عادة قبل توقف منو ذكاء �ملوهوبني واأن املتخلفني عقلياً 

يتوقف منو ذكائهم عادة يف �شن الرابعة ع�رش . 

يف حني كانت الدرا�شات املتعلقة بالذكاء تفيد اأن منو الذكاء يتوقف عند �شن معني فاإن 

ذلك ال يعني اأن النمو العقلي اأي خربة الفرد وقدرته على الفهم والتعلم تقف هي  االأخرى 

عند  هذه ال�شن التي توقف عندها الذكاء بل ي�شتمر النمو العقلي ما دامت عملية اخلربة 

م�شتمرة طيلة حياة االإن�شان .

وحيث اأن الذكاء عند املعاقني �شمعياً ال يختلف عنه عند العاديني فيت�شح من ذلك مدى 

اللعب , االكت�شاف , الق�ش�س  طريق  عن  الفئات  هذه  ذكاء  لتنمية  املبكر  التدخل  فائدة 

االأن�شطة   , والبدنية  الفنية  الرتبية   , والتمثيل  امل�رشحيات   , والزخرفة  الر�شم   , واخليال 

املدر�شية , القراءة واملكتبات , حفظ القراآن الكرمي  . 

من  اأكرث  عليهم  نقمة  اخلا�شة  الفئات  ت�شنيف  يف  الذكاء  درجات  على  االقت�شار  ويعترب 

قد  املنهجي  والتطبيق    , الذكاء  درجات  وفق  الفئات  لهذه  تقدم  فاخلدمات  نعمة  كونها 

يحرمهم فر�س االإبداع والنبوغ واملوهبة , ب�شبب الرتكيز على معاجلة العجز والق�شور 

وعدم االهتمام بنواحي االبداع والنبوغ .
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تعريف لبع�ص امل�صطلحات  التي تفيد يف قيا�ص الذكاء  : 

  املوهبة :

م�شتقة من الفعل وهب واملوهوبون هم من تفوقوا يف قدرة اأو اأكرث من القدرات اخلا�شة 

اأو الطائفية ذات االأ�شل التكويني كمجال الفنون واملهارات امليكانيكية واملجاالت احلرفية 

واالألعاب الريا�شية ومتتد لت�شمل جماالت احلياة املختلفة .

الإبداع : 

هو عملية وقدرة عقلية متتاز بالطالقة واملرونة واالأ�شالة ينتج عنها عمل جيد , واالإبداع لي�س 

قدرة فطرية واإمنا �شمة مكت�شبة ي�شاعد على منوها الرتبية والتعليم والطموح واملثابرة.

العبقري : 

هو من جتاوزت ن�شبة ذكائه 170 درجة اإذا طبق عليه قيا�س �شتانفورد بينيه الذكاء والعبقرية 

رغم  العمل  يف  وامل�شي  واملثابرة  بالنف�س  والثقة  املتخ�ش�شة  العالية  العقلية  القدرة  هي 

ال�شعوبات .

التفوق العقلي : 

قيا�س  عليه  طبق  اإذا  ذكائه 135درجة  ن�شبة  جتاوزت  من  هو  عقلياً  املتفوق  اأن  يرى  تريمان 

املغاالة   من  �شيء  به  ترمان   قاله  ما  اأن  دنالب  تريي  يرى  حني  يف  للزكاة  بينيه  �شتانفورد 

فيميل اىل خف�س هذه الن�شبة اىل 130درجة فاأكرث .

املتفوق :

هو من ا�شتطاع فعاًل اأن ي�شل اىل م�شتوى حت�شيلي مرموق يف اأي جمال من املجاالت 

تقدره اجلماعة .

ونخت�رش باأن الطالب يعد متفوقاً اإذا توافرت ال�رشوط التالية :

ـ اإذا كان من�شوب الذكاء لديه 1٢0درجة فاأكرث .

ـ اإذا كان م�شتوى حت�شيله مرتفع .

ـ  اإذا كان لديه م�شتوى عايل من القدرة على التفكري االإبتكاري .



400

م�صكلة تعليم ال�صم لدينا باململكة: 

على الرغم من اأن �شيا�شة التعليم باململكة واملعتمدة بقرار جمل�س الوزراء رقم 77٩ يف 

الالزمة  االإمكانيات  واإتاحة  ورعايتهم  املوهوبني  اكت�شاف  على  توؤكد  1٦\٩\138٩هـــ 

العزيز  عبد  امللك  مدينة  دعمت  وقد   ’ واخلا�شة  العامة  الربامج  �شمن  قدراتهم  لتنمية 

لبنني والبنات , ومت اعتماد م�رشوع  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم  للعلوم والتقنية 

برنامج الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم تعزيزاً ل�شيا�شة التعليم باململكة وعلى الرغم باأن 

اأن مو�شوع  اال  اخلا�شة  الرتبية  يندرجون حتت مظلة  املوهوبني  العاملية جتعل  الدرا�شات 

يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  ي�رشك  ومل  العاديني  على  اأقت�رش  املوهوبني  عن  الك�شف 

اأن�شطته , والدر�شات ال�شابقة جميعها  تركز على فقط على  تقدمي اخلدمات للعاديني من 

ت�شعها  اخلا�شة  ومل  االحتياجات  ذوي  من  املوهوبني  االأ�شف  مع  واأغفلت   , املوهوبني 

باملوهوبني من ذوي  اأ�شبح من ال�رشوري علينا عمل درا�شات خا�شة  لذا  يف االعتبار , 

االحتياجات ومن اأقرب  الدرا�شات التي اأجريت عن املوهوبني يف دول جمل�س التعاون  

هي الدرا�شة التي اأجراها د. عبد العزيز ال�شخ�س عام 1٩٩0م والتي اقت�رشت فقط على 

دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا فيها العراق بعنوان : 

)اأ�شاليب اكت�شاف الطلبة املوهوبني و�شبل رعايتهم( , والتي خل�س الباحث ما تو�شل اإليه 

يف عدة نقاط منها:

عدم توفر اأ�شاليب دقيقة للتعرف على املوهوبني. 1 .

عدم تواجد اأ�شاليب اأو مناهج اأو خطط تربوية لرعايتهم. ٢ .

عدم توفر اأ�شاليب متابعة لهم بعد التخرج. 3 .

واملناطق  الوزارات  م�شتوى  على  لرعايتهم  متخ�ش�شة  اأق�شام  اأو  اإدارات  توفر  عدم  4 .

التعليمية.

يقت�رش االهتمام بهم على تقدمي حوافز ت�شجيعية واحتفاالت لتكرميهم فقط. 5 .

 ودرا�شة د/عبد العزيز ال�شخ�س قد ال تنطبق على املوهوبني لدينا باململكة يف الوقت 

احلايل االآن بعد اأن مت  تقدمي اخلدمات اخلا�شة لهم من قبل وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�ش�شة 
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امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني ولكنها تنطبق فعاًل على املوهوبني من املعاقني 

, حيث اأنه حتى االآن مل يبداأ االهتمام بهم . فهناك عدد كبري ممن لديهم حت�شيل درا�شي 

متدين اأو �شعوبة يف التعلم اأو ا�شطراب �شلوكي اأو �شعف انتباه اأو �شعوبة يف التوا�شل 

اأو تاأخر يف النمو اأو اإعاقات ح�شية اأو ذهنية ولكنهم مع ذلك لديهم مواهب واإبداعات 

مل ت�شتغل اأو ت�شقل لتظهر للوجود , فهناك عدد كبري ممن لديهم حت�شيل درا�شي متدين اأو 

�شعوبة يف التعلم اأو ا�شطراب �شلوكي اأو �شعف انتباه اأو �شعوبة يف التوا�شل اأو تاأخر 

يف النمو اأو اإعاقات ح�شية اأو ذهنية ولكنهم مع ذلك لديهم مواهب واإبداعات مل ت�شتغل 

واأعتقد اأن ال�شبب الرئي�شي يف اإهمالهم :

اإما اأن يكون ب�شبب اأن رعاية املوهوبني من العاديني ما زالت يف بداية الطريق  1 .

امل�شطلحات  لبع�س  موحدة  تعاريف  على  بعد  يتفق  مل  االآن  حتى  اأنه  بدليل 

املوهبة والتفوق واالإبداع والنبوغ واالبتكار والعبقرية والذكاء ومل حتدد  مثل 

اأو  دقيقاً  حتديداً  فئة  كل  خ�شائ�س  حتدد  مل  كذلك  منهم,  بكل  خا�شة  مقايي�س 

املقايي�س املنا�شبة لكل منهم.

اأو قد يكون ب�شبب التوقعات النمطية واالجتاهات ال�شلبية التي يحملها املجتمع  ٢ .

نحوهم والت�شكك يف قدراتهم .

متى بداأ االهتمام باملوهوبني من املعوقني يف اململكة  ؟

االآن فقط ومتاأخراً ويف ظل ع�رش العوملة وع�رش التقنية والتكنولوجيا احلديثة التي نعي�شه 

, اجتهت االأنظار نحو رعاية هذه ال�رشيحة من املجتمع حماولة ا�شتثمار طاقاتهم وقدراتهم 

قدراتهم  الإظهار  املنا�شبة  الرتبوية  الفر�س  وتوفري   , املبكر  والت�شخي�س  الك�شف  طريق 

واإبداعاتهم وتفوقهم وابتكاراتهم . لذلك اجتهت االأنظار لهم واأدركوا متاأخراً  باأن هناك 

اإبداعات ومواهب كامنة عند ذوي االإعاقات يجب �شقلها ورعايتها متاماً كاالأ�شوياء  

ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه االآن هو على من تقع م�شئولية اكت�شاف و�شقل هذه املواهب 

م�شئولية  اأم  التعليمية؟  املوؤ�ش�شات  م�شئولية  اأم  االأهل؟  م�شئولية  هي  هل  واالإبداعات؟ 

البيئة املدر�شية؟ اأم املجتمع ؟ احلقيقة اأنها م�شئولية هوؤالء جميعهم. وحتى ال يكون هناك 
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واأد ملقومات االإبداع لدى تلك الفئات علينا اأن نحدد املوهبة واالإبداع عند هذه الفئات 

كالتايل :

ـ فئة املفكرين والباحثني املدفوعني بقوة ملعرفة احلقيقة وا�شتنباط القرائن دون النظر اإىل 

املادة وهوؤالء هم الذين ي�شهمون يف حتقيق التطور االإن�شاين يف جماالت الفكر والفل�شفة 

والعلم والفن ويطلق عليه قادة الفكر حتى ولو كانوا معوقني.

احلياة  يف  االنغما�س  عن  ين�شغلون  ال  ولكنهم  احلقيقة  يع�شقون  الذين  املتميزون  فئة  ـ 

العامة ويحاولون توظيف معرفتهم خلدمة املجتمع والعلم لالرتقاء مب�شتوى احلياة الفكرية 

وال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية, وهم ن�شطون يف جمال العمل متى ما مت ا�شتغالل 

تلك املوهبة وقد يكونوا معاقني .

ـ فئة القياديني من هذه الفئات اخلا�شة اإذا ما اأعطوا الفر�شة لذلك وهم ال يهتمون باحلقيقة 

وال ي�شعون للمعرفة ولكنهم فقط ميلكون ال�شفات القيادية املوؤثرة ويجب اأن تعطى لهم 

الفر�شة لذلك بغ�س النظر عن االإعاقة.

لقد وعى علماء الرتبية والتعليم اإىل اإدراج مادة “ تعليم الفكر” يف قائمة املواد الدرا�شية 

وقد بداأت بالفعل بع�س اجلامعات العاملية كجامعة “ اأك�شفورد” و “لندن” و”كيمربدج” 

اأن  الدرا�شية وهذه خطوة جيدة يجب  املادة �شمن مناهجها  بتدري�س هذه  و”هارفارد” 

هو  املادة  هذه  من  الرئي�شي  الهدف  الأن  اأي�شاً   العربي  العامل  جامعات  كافة  على  تعمم 

التعرف ومتييز االأفراد املوهوبني وذلك من خالل معرفة اأ�شلوبهم وقدرتهم على التفكري 

وبالتايل توجيههم اإىل اأ�شلوب التفكري املنطقي , ولو اأدرجنا مادة تعليم الفكر يف قائمة 

املواد الدرا�شية  يف جميع مناهجنا �شواء يف اجلامعات اأو يف مناهج التعليم العام ال�شتطعنا 

اأن نتو�شل اإىل اكت�شاف مواهب وقدرات واإبداعات ال�شم  .

 كيف تتم رعاية هذه الفئة املبدعة املعاقة من ال�صم ؟ : 

معايري الك�شف عن املوهوبني من  ال�شم املقرتحة :

ميكن ا�شتخدام نف�س معايري الك�شف امل�شتخدمة مع العاديني الكت�شاف مواهبهم مع قليل 

من التعديل لتالئم االعاقة واملعايري امل�شتخدمة هي :    
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الن�شخة  الن�شخة املعربة , وكذلك  املتميزين   ال�شلوكية للطلبة  1ـ مقيا�س تقييم ال�شفات 

البيئة  الدين كلننت على  الرحمن نور  الدكتور عبد  بتقنينها  التي قام  املقننة واملطورة 

البحرينية وال�شعودية يف االأعوام  ) 1٩٩0, 1٩٩٢ , ٢00٢ , ٢004 م ( . 

٢ ـ حمك الذكاء : ومقايي�شه ) �شتانفورد ـ بينيه ( , قيا�س العمر العقلي اىل العمر الزمني 

املتفوقني  بني  فا�شاًل  حــداً  يعترب  فيما  الباحثني  بني  اختالفات  ظهرت  وقد   100+

والعاديني من االأطفال من حيث الذكاء وبلغ هذا احلد معامل ذكاء يقدر ب 140درجة 

فاأكرث  1٢0درجــة  اىل  وانخف�س   ) اجنرث  هو   ( فاأكرث  ــة  و135درج )تريمان(  فاأكرث 

)تراك�شلر(.

3ـ حمك التح�شيل الدرا�شي : وح�شب هذا املحك ي�شمل التفوق اأولئك الذين يتميزون 

بقدرة عقلية عامة ممتازة �شاعدتهم على الو�شول يف حت�شيلهم االأكادميي اىل م�شتوى 

يف  التلميذ  عليها  يح�شل  التي  الدرجات  �شوء  يف  امل�شتوى  هذا  عن  ويعرب  مرتفع 

االختبارات التي تعقد يف املدار�س والتي تعرب عن م�شتواه التح�شيلي فقد دلت بحوث 

االأطفال ذوي  يتفوقون ب�شفة عامة عن  املوهوبني  االأطفال  اأن  االأوائل على  الباحثني 

الذكاء العادي يف االختبارات التح�شيلية , واملدر�س على العموم يكتفى باأن يكون 

التح�شيل العلمي للطفل منا�شباً لل�شنة الدرا�شية التي تتنا�شب مع عمره الزمني.   

من  واملوهوبني  املبدعني  اإظهار  على  املحك  هذا  ويعتمد   : البتكاري  التفكري  خمك  4ـ 

اأفكارهم  غي  واالأ�شالة  واملرونة  الطالقة  من  عالية  بدرجة  يتميزون  الذين  االأطفال 

بحيث يحاول هذا املحك الك�شف عن الفرد املميز والفريد وغري املاألوف وبيان مدى 

تباين املوهوب عن غريه يف طريقة تفكريه . 

5ـ حمك املوهبة اخلا�شة : ات�شع مفهوم التفوق العقلي بحيث مل يعد قا�رشاً على جمرد 

التح�شيل الدرا�شي يف املجال االأكادميي فقط بل جنده يف جماالت خا�شة تعرب عن 

اأداء مرتفعة يف هذه  اأهلتهم كي ي�شلوا اىل م�شتويات  مواهب معينة لدى التالميذ 

املجاالت وقد يكون التح�شيل يف جماالت اأخرى كالفنون واملجاالت االجتماعية .

٦ـ حمك االأداء اأو املنتوج : يف هذا املحك يتوقع من االأطفال اإن يعطوا االأداء واالإنتاج 

املتفوق يف جمال متخ�ش�س وخا�شة يف م�شتوى من كان يف مثل عمرهم ,  وقد ظهر 
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اإليها  اأداء فعلية ي�شل  يف ال�شنوات الأخرية نوع من التعاريف يوؤكد على م�شتويات 

الطفل االأ�شم ترتبط مبجاالت تقدرها اجلماعة  , وح�شب هذا املحك اأ�شبح التفوق 

يحدد يف �شوء م�شتوى اأداء فعلي .   

اأنواع خمتلفة من الذكاء وتقي�س الطفل يف  اأخذت املحكات احلديثة تفرق بني  لقد   

القدرات اخلا�شة  املنف�شلة لل�شم مثل القدرة العددية والقدرة على التفكري والتذكر 

و�رشعة االإدراك وغريها من جماالت معينة كاأن تكون مهارية اأو مهنية اأو فنية اأو حركية 

وهذه ما جندها يف الغالب عند ال�شم . 

7ـ اأداة قيا�س القدرات للموهوبني وذوي االحتياجات اخلا�شة  التي اخرتعته موؤخراً االأ�شتاذ 

املوهوبني  قدرات  لقيا�س  اأداة  عن  بيبي  هدى  الدكتورة   احلكمة  دار  بكلية  امل�شارك 

واملبدعني وذوي االحتياجات اخلا�شة وهو عبارة عن حقيبة حتوي اختبارات واأن�شطة 

ومواد تعليمية عدة تقي�س ما ميتلك الطالب من مواهب وقدرات ومقدار لل�شحة النف�شية 

النف�س  الرتبية وعلم  واملعلمات واالخت�شا�شيون يف حقول  املعلمون  وي�شتخدمها   ,

)بطاريات  مب�شمى  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من  املدار�س  وطالب  الجتماع  وعلم 

االختبارات االإمنائية ملقايي�س القدرات وال�شحة النف�شية والتح�شيل املدر�شي ( . 

اأهمية تنمية مواهب وقدرات ال�صم ؟: 

ـ يف عامل تغ�شاه املتغريات مل يعد االإن�شان قادراً على االنتظار اإىل اأن تداهمه االأحداث 

اأن يظهر من قوى  ما ميكن  ا�شتطالع  اإىل  املتقدمة  املجتمعات  فاجتهت  الوقائع  وتفاجئه 

فاعلة يف امل�شتقبل و من الطاقات املعطلة بالذات  ملا قد يكون لها من اآثار مثمرة, واأ�شبح 

ا�شت�رشاف امل�شتقبل علما له اأ�شاليبه وطرقه  , وال يبداأ من فراغ اأو يعتمد على احلد�س 

اأو التخمني اأو البداهة ولكن ي�شتخدم نظريات علمية حديثة تربط بني املا�شي واحلا�رش 

وامل�شتقبل وا�شتغالل جميع الطاقات يف التنمية دون حتيز اأو عن�رشية .

واقت�شادية  وح�شارية  علمية  �ــرشورة  يعد  الفئات  هذه  ــدرات  وق مبواهب  االهتمام  ـ 

لال�شتفادة من هذه القدرات يف التنمية االقت�شادية للم�شاهمة يف تقدم املجتمع وخا�شة 

يف املجتمعات النامية .
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معلم  يعطي  احلديثة  الرتبية  العاملي يف  االجتاه  الأن  ال�شم   ملعلم  باأدوار جديدة  التب�شري  ـ 

باأدوار �شتى  اأن يقوم  اإذ يتطلب منه  العلمية  للمادة  االأداء  اأكرث من جمرد  اأدوارا  ال�شم 

كتعليم الطالب االأ�شم  طريقة التعلم ولي�س التعليم , كما يطلب منه اأن بتابع امل�شتجدات 

العلمية  البحوث  والرتكيز على   , املهنية   ومهاراته  اإمكانياته  ويطور  ميدانه  احلديثة يف 

امليدانية لتنمية مواهبه واإبداعاته .

ـ الروؤى امل�شتقبلية ملعلم ال�شم  تب�رش باأن مهمته لي�س يف تعليم املادة العلمية بل تعليم طريقة 

تعلم املادة العلمية ويدع مهمة التعلم للطالب نف�شه , فقد خرج املعلم بدوره اإىل ميدان 

اأو�شع من ميدان التعليم اإىل ميدان الرتبية .

عليهم  تنطبق  ال  اأفــراد  بها  يلتحق  التي  الوحيدة  الوظيفة  الأنه  لل�شم  التدري�س  متهني  ـ  

متطلبات املهنة : الرتخي�س , اجتياز اختبارات القبول ....ولكي تتحول الوظيفة اإىل 

مهنة يلزمها ثالثة م�شتلزمات ي�شري لها املو�شوي , نعمان )٢004( :

قاعدة معرفية متخ�ش�شة. 1 .

التزام بتقدمي اأف�شل اخلدمات للزبائن اأو امل�شتفيدين من املهنة . ٢ .

3.حتديد املعايري املهنية وترويجها .

ـ ا�شت�رشاف م�شتقبل تعليم ال�شم يف ظل تقنيات املعلومات امل�شتقبلية .

وي�شري الهد لق , عبد اهلل )٢001( اإليها  وهي منا�شبة متاماً لل�شم .

داخل  فالتعلم  �شتتغري  التقنية  اأن  اإال  للدرا�شة  غرفا  هي  كما  الدرا�شية  الف�شول  �شتظل  ـ 

حجرة الدرا�شة �شوف يت�شمن عرو�شا متعددة الو�شائط كما �شيت�شمن الواجب املنزيل 

متابعة  على  الطالب  ت�شجيع  و�شيجري  درا�شية  ون�شو�س  اإلكرتونية  وثائق  ا�شتك�شاف 

طرائق  ظهور  املعلومات  تقنية  ا�شتعمال  على  �شيرتتب  .كما  خا�شة  اهتمام  جماالت 

جديدة للتعلم .

احلا�شبات  قدرة  اأ�شعاف   10 قدرته  تعادل  �شخ�شي  بحا�شب  طالب  كل  تزويد  �شيتم  ـ 

wan )مبا فيها  LAN والوا�شعة  لل�شبكات املحلية  كما �شيتم توفري فر�س للو�شول 

الفيديو  اأفالم  التام مع  التفاعل  االنرتنت( لكل طالب بعر�س نطاق ميكن الطالب من 

عالية النوعية و�شيرتتب على هذا ما يلي:
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 ـ �شيكون لدى كل طالب اأ�شم  حا�شب حممول ال�شتعماله يف البيت واملدر�شة .

 ـ �شتتوفر �شبكات حملية ووا�شعة يف كل ف�شل درا�شي من ف�شول ال�شم  .

 ـ �شيتوفر كم كبري من الربجميات االإنتاجية لكل طالب اأ�شم  مثل برامج معاجلة الن�شو�س 

, قواعد البيانات  اجلداول احل�شابية , الربامج االإح�شائية , برامج الر�شوم ....

جميع  يف  ال�شم   الطالب  جلميع  املنا�شبة  التعليمية  الربجميات  من  كبري  كم  �شيتوفر  ـ   

�شنوات التعليم النظامي لل�شم .

 ـ �شي�شبح التعلم بوا�شطة احلا�شب  CIA والتعلم عن بعد مكونات روتينية لبيئة التعلم 

والتعليم يف كل من املنزل واملدر�شة .

ـ اإن التطور الكبري يف �رشعة نقل املعلومات �شيكون له اأثر مبا�رش على التعلم فمثال

النقر       خالل  فمن  بالنقا�س  �شلة  ماله  فلم  من  مقطع  روؤية  يف  والطالب  املعلم  يفكر  قد  ـ 

على لوحة املفاتيح اأو بالفارة فباإمكان املعلم وطالبه م�شاهدة املقطع .

ـ اإن التقدم احلا�شل يف �رشعة واإمكانيات اأجهزة احلا�شب املادية �شي�شاعد يف عملية معاجلة 

اللغة الطبيعية حيث اأن ال�شوت الب�رشي املدخل للحا�شب  voice-input والرتجمة 

توفري  وعند  احلا�شب  قــدرات  من  كبريا  قدرا  يتطلبان  الأخــرى  ب�رشية  لغة  من  الدقيقة 

تعليمية  وتطبيقات  اآثار  له  �شيكون  هذا  فاإن  الطبيعية  اللغة  مع  للتعامل  كافية  اإمكانيات 

قيمة ومن ذلك على �شبيل املثال ت�شميم نظام خبري  EXPERT SYSTEM الإدخال 

ال�شوت بهدف م�شاعدة الطالب على القراءة ب�شوت عال والكتابة بطالقة  بحيث يكون 

لنظام اخلبري كثري من اخل�شائ�س الب�رشية فاإمكانية هذا النظام �شتكون فعالة يف التعليم 

و�شتعمل على زيادة عدد الطالب الذين �شيتعلمون ب�رشعة اأكرث من االأ�شلوب التقليدي 

املتبع يف تعليم القراءة .

ـ �شتعمل احلا�شبات ال�رشيعة على م�شاعدة الطالب يف بناء مناذج حا�شوبية حلل م�شكالتهم 

وم�شكالت جمتمعاتهم فمثال �شيتوفر عدد كبري من الربجميات امل�شممة مل�شاعدة الطالب 

على تطوير اأ�شاليب النمذجة واملحاكاة الأنظمتهم البيئية واملحلية .

ـ �شتحل اللوحات الفيديوية البي�شاء املعلقة على احلائط حمل ال�شبورة . اأثبتت  درا�شات 
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�شائب اإبراهيم االألو�شي 1٩83م مدى  اأهمية النماذج واال�شرتاتيجيات والتي اقرتحت  , 

التفكري  لتنمية مهارات  الدرا�شي اخلا�س والعادي  الف�شل  ال�شم يف  لي�شتخدمها معلمي 

با�شتخدام االأن�شطة واالأ�شاليب التعليمية التي  االإبداعي حيث ميكن تنمية هذه املهارات 

ت�شجع على ممار�شة التفاعالت اإيجابية الإنتاج حلول غري عادية للم�شكالت , وظهرت عدة 

ا�شرتاتيجيات لتنمية االإبداع ب�شفة عامة ولكن هناك ندرة يف اال�شرتاتيجيات التي تركز 

وكيف  العامة  اال�شرتاتيجيات  بع�س  �شنعر�س  لذلك  لل�شم   التكنولوجي  االإبداع  على 

ميكن اال�شتفادة منها يف تنمية االإبداع عند ال�شم : 

تبدو غريبة  اأي م�شكلة  بان  1٩71م حيث يذكر  تاآلف االأ�شتات جلوردون  اإ�شرتاتيجية  1ـ 

وغري ماألوفة ميكننا فهمها وحلها حاًل اإبداعياً وذلك عن طريق التفكري باأ�شاليب اال�شتعارة 

واملجاز والتمثيل وت�شمل هذه االإ�شرتاتيجية على نوعني من الن�شاط هما :

ـ الن�شاط االأول اإيجاد �شيء  جديد وجعل املاألوف يبدو غريباً مل�شاعدة التالميذ ال�شم  اأ 

على النظر يف امل�شكالت القدمية وتطوير فهمهم لها وحتليلها .

ب ـ الن�شاط الثاين جعل القريب يبدو ماألوفاً اأي جعل االأفكار اجلديدة وغري االألوفة تبدو 

ذات معنى اأكرث وتدريب التالميذ  ال�شم على حتديد اخل�شائ�س الناق�شة . 

٢ـ اإ�شرتاتيجية الع�شف الذهني ويق�شد به ا�شتخدام الذهن القتحام ومواجهة امل�شكالت 

واإطالق الت�شورات واالأفكار للتعامل معها وهذه االإ�شرتاتيجية و�شعها اأ�شبورن عام 

1٩78م وقد ا�شتمدها من طريقة هندية با�شم  PRAI Barehana اأي و�شع عديد 

الع�شف  وت�شتغرق جل�شة  االأفكار  من  العديد  لتوليد  الذات  من خارج  االأ�شئلة  من 

الذهني عادة من ) 15ـ٦0 ( دقيقة وتقوم على القواعد االأربعة االآتية : ) زين العابدين, 

دروي�س 1٩83م ( . 

اأ ـ اأرجاء التقييم اأو النقد اإىل ما بعد جل�شة توليد االأفكار , وتقع م�شئولية هذه الطريقة 

على املدرب .

ب ـ التاأكيد على كم االأفكار , اأي احللول واالأفكار املبتكرة للم�شكالت تاأتي تالية لعدد 

كبري من االأفكار االأقل اأ�شالة .

جـ  ت�شجيع التداعي احلر الطليق وهو مبداأ م�شتمد من النظرية الرتابطية التي تدعو اىل  اأن 
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تاأخذ االأفكار اأو التداعيات �شكل املدرج الهرمي , واأن االأفكار ال�شائدة اأو امل�شيطرة يف 

هذا املدرج هي االأفكار ال�شائعة , واأنه من ال�رشوري لكي ت�شل اىل االأفكار االأ�شلية 

اأن ت�شتنفذ االأفكار التقليدية اأواًل .

د ـ الربط بني االأفكار وتطويرها , وهنا ياأتي التو�شل اىل اأفكار اأخرى عن طريق الربط بني 

فكرتني اأو اأكرث من االأفكار املقرتحة وتقدمي حت�شني اأو تطوير لها . 

لتهيئة  هنا  املربمج  التعليم  ي�شتخدم   : التعليمية  واالالآت  املربمج  التعليم  اإ�شرتاتيجية  3ـ 

الفر�س لكي ي�شكل التلميذ املبدع اإجابات جديدة بداًل من اأن يختار االإجابة من بني 

االيجابيات املتعددة وقد و�شع تور ان�س وبارنز عدة برامج لهذا الغر�س بحيث ميكن 

االعتماد علي نف�شه يف فهم ما يقدم اليه من درو�س اأو جل ما تت�شمنه من تدريبات , 

وهذه التدريبات تقدم يف �شكل كتيبات تت�شمن جمموعة من الدرو�س املقدمة بطريقة 

التعليم الذاتي ) ح�شني الدر يني 1٩83م (  .

على  تقوم  اال�شرتاتيجية  وهذه   : نيوجر�شي  يف  التكنولوجيا  تعلم  مركز  ا�شرتاجية  4ـ 

اأ�شا�س ان العملية االإبداعية التكنولوجية تت�شمن ت�شع عمليات متتابعة ومتداخلة وهي 

امل�شكالت  ملخ�س  وت�شميم  ت�شكيل  ـ  امل�شكلة  وحتديد  املواقف  وت�شخي�س  حتليل   (

اأف�شل  اختيار  للحل ت  بدائل  توليد  ـ  احلل  والبحث عن  املعلومات  ـ جتميع  النوعية 

ـ  امل�رشوع  وتقومي  اختبار  ـ  للحل  ومناذج  واأ�شكال  طراز  بناء  ـ  احلل  تطوير  ـ  البدائل 

البحث والتطوير من جديد ( .

5ـ اإ�شرتاتيجية كيميل :  يرى كيميل اأن تنمية االإبداع التكنولوجي تتطلب مراعاة نوعني 

والتاأمل  والتف�شري  التخيل  مثل  كتابة  عنها  ويعرب  العقل  داخل  تتم  التي  العمليات  من 

والنقد .

٦ـ ا�شرتاجية كولب�س لتنمية االإبداع التكنولوجي : وت�شمل على اأربعة عمليات  قائمة على 

احلد�س ) االإنتاج لعمل جديد , والتفكري , والفهم ( .

على  وتقوم   : لتود  التكنولوجي  االإبداع  لتنمية  والتكنولوجيا  الت�شميم  اإ�شرتاتيجية  7ـ 

االإ�شرتاتيجية  هذه  من  جزء  اأنه  حيث  والعمل  التعلم  يف  اجلماعي  العمل  اأ�شلوب 
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 , ومر�شدين  كموجهني  امللمون  يعامل  بينما  ومطورين  كم�شممني  التالميذ  ويعامل 

كما ت�شمل اأن�شطة هذه االإ�شرتاتيجية على االأهداف التالية اىل جانب االإبداع  ملثابرة 

وح�شن التدبري والتنوع والتقدير الذاتي والتفاعل االجتماعي وغرب . 

بع�ض املالحظات التي يجب اأن توؤخذ بعني االإعتبار لتنمية املواهب واالإبداعات لدى 

ال�صم :

ـ  هل ا�شتطاع معلمي ال�شم لدينا يف املعاهد والربامج احلالية يف ا�شتثارة الدافعية واظهار 

املواهب واالبتكارات لدى ال�شم ؟ اأين نحن من اآن �شوليفان معلمة هيلني كيلر؟. 

ـ هل و�شل معلم ال�شم اىل الدرجة املطلوبة من التدريب والتاأهيل مما ميكنه التعامل مع 

تلك املواهب واالإبداعات .

ـ هل مت الرتكيز على تدريب معلمي ال�شم يف اجلامعات وعلى املعلمني  ممن هم على راأ�س 

العمل من املخت�شني وغري املخت�شني وهل تو�شلنا اإىل فل�شفة  كيف ندر�س ال ماذا ندر�س .

ـ كما اأنه يجب تقدمي اال�شت�شارات للجهات الراعية للدرا�شة عن طريق للجنة التي  ت�شكل 

لذلك .

للمعاقني  الرعاية  اأوجه  اأف�شل  لتقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  بني  العمل  تن�شيق  و�شوف  ـ 

�شمعياً من ذوي املواهب واالإبداعات .

ـ اأي�شاً يجب و�شع اآلية الك�شف املبكر عن حاالت التفوق واملوهبة لدى  ال�شم .

ـ كذلك يجب تدريب الكوادر الب�رشية القادرة على تقدمي الرعاية املنا�شبة . 

اكت�شاف  على  قادرة  ب�رشية  كوادر  لتاأهيل  وتوعوية  تدريبية  برامج  تخطيط  اأي�شاً يجب  ـ 

املواهب لهم .   ـ تكوين قاعدة بيانات لل�شم �ملوهوبني . 

ـ و�شتكون رعاية �ملوهوبني من ذوي ال�شم فنياً ومهنياً ح�شب امليول والرغبات والهوايات  

وال تفر�س عليهم فر�شاً كما هو حا�شل االآن . 

ـ �شيتم الرتكيز على مدر�شة امل�شتقبل التي تركز على التقنية وتطويعها يف خدمة املتعلم االأ�شم . 

لبنات  وو�شع  املنتج   املفكر  املوؤمن  الفرد  ي�شبح هو  اأن  على  االأ�شم  تاأهيل  �شيتم   كذلك  ـ 

الواقع  درا�شة  يتم   نحوه ,  و�شوف  ونتوجه  اإليه  ن�شعى  الذي  امل�شتقبل  اجل  من  اأ�شا�شية 

العربية  امتنا  تتطلبها  التي  املتجددة  االحتياجات  تعك�س  م�شتقبلية  روؤى  و�شع  ثم  الرتبوي 
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واالإعاقة,  الق�شور  عن  النظر  بغ�س  املنتجني  الطالب  من  جليل  كاملة  تعليمية  ذروة  خالل 

والعمل على تغيري املفاهيم  الرتبوية القدمية لدى الطالب واملعلمني باعتبارها مرحلة الدعوة 

اإىل التجديد الرتبوي التي يعقبها التقبل من جماعات ال�شغط االجتماعي والتي ميكن �إن 

الطالب  ومهارات  وقدرات  طاقات  تطوير  ت�شتهدف  التي  والتغري  التطوير  م�شرية  تعوق 

بدون حتيز اأو متييز بني املعاقني والعاديني خالل مناخ تعليمي تكنولوجي جديد.

 ـ �شتقود الربامج اجلديدة املعتمدة على االأداء التمثيلي احلي والر�شوم املتحركة ف�شتقود 

ال�شخ�شيات الكارتونية الطالب خالل جمموعة درو�س ت�رشح املفاهيم االأ�شا�شية ثم اإىل 

األعاب ت�شعها مو�شع التطبيق.

الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنمية مواهب ال�صم ؟.

ـ  �إعد�د ا�شتبانه مع مراعاة االإملام بجمع املعلومات والبيانات التي تتعلق مبجال الدرا�شة 

يف ال�شياغة .  

ـ  تو�شيح ) دور كل من  معلم ال�شم يف اكت�شاف املوهبة , ودور املر�شد الطالبي , ودور 

االأهل ,و كيف يتم التعرف عليهم , و ما هي املراحل التي يتم بها التعرف عليهم , ودور 

امللتقيات و املراكز ال�شيفية وهل تراعي م�شاركة هذه الفئات يف براجمها ال�شيفية وهل 

راعت ظروف االعاقة ؟   وهل خططت وو�شعت �شمن اأهدافه مراعاة مواهب و�إبد�عات 

نف�س  هي  وهل  ال�شم  للموهوبني  ال�شلوكية  وال�شفات  اخل�شائ�س  هي  الفئات , ما  هذه 

خ�صائ�ض و�صفات املوهوبني من العاديني اأم اأن هناك اختالف ؟ ,      

ـ تدريب بع�س املعلمات التدريب املنا�شب للتعامل مع هوؤالء الطالب قبل وبعد اكت�شاف 

تلك املواهب واالإبداعات .

 ـ  عمل تقييم للربامج الرتبوية  املقدمة يف معاهد وبرامج االأمل باململكة  من حيث املناهج 

واخلطط وال�شيا�شات  وحمتوى وم�شمون طرق التدري�س . 

ـ �إعد�د ا�شتمارة  متثل للقيا�شات  والت�شخي�س  بحيث توزع على املعلمني واملعلمات الذين 

يعملون يف معاهد وبرامج االأمل باململكة  واالأ�رش كذلك  . 

ـ �إعد�د ا�شتمارة لتفريغ البيانات لتلك القيا�شات الت�شخي�شية ال�شتخدامها مع الطالب .  
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ـ العمل على تدريب املعلم , وتنمية برامج �إعد�د املعلمني عن طريق تغيري اجتاهاتهم ال�شلبية 

بت�شجيعهم  الطالب  معاملة  يف  االإيجابية  االجتاهات  وتعزيز  وقدراتها  الفئات  هذه  نحو 

على اال�شتقاللية واحرتام األذات والثقة بالنف�س ومراعاة القدرات واملواهب واالإبداعات 

اأنف�شهم ,  عن  والتعبري  النمو  �ملوهوبني  للطالب  يحقق  مريح  نف�شي  مناخ  وخلق  لديهم 

والتعاون التام بينهم وبني االأ�رشة    

ـ تقدمي  اخلدمات التعليمية املقدمة والتي يجب واأن تقدم .

ـ تقدمي اخلدمات املهنية  والفنية واحلرفية املقدمة والتي يجب واأن تقدم . 

العقلية  القدرات   ( الفئات   هذه  عند  املواهب  واكت�شاف  االإبــداع  قيا�س  عملية  اأبعاد  ـ 

بغ�س النظر عن االعاقة والعجز ,التح�شيل االأكادميي , القدرات االإبداعية , الهوايات , 

ال�شمات ال�شخ�شية لهذه الفئات    .

ـ �إن التطور الكبري يف �رشعة نقل املعلومات �شيكون له اأثر مبا�رش على التعلم فمثال

 ـ قد يفكر املعلم والطالب يف روؤية مقطع من فلم ماله �شلة بالنقا�س فمن خالل النقر على 

لوحة املفاتيح اأو بالفارة فباإمكان املعلم وطالبه م�شاهدة املقطع .

ـ �إن التقدم احلا�شل يف �رشعة واإمكانيات اأجهزة احلا�شب املادية �شي�شاعد يف عملية معاجلة 

والرتجمة   voice-input  للحا�شب املدخل  الب�رشي  ال�شوت  اأن  حيث  الطبيعية  اللغة 

الدقيقة من لغة ب�رشية الأخرى يتطلبان قدرا كبريا من قدرات احلا�شب وعند توفري اإمكانيات 

كافية للتعامل مع اللغة الطبيعية فاإن هذا �شيكون له اآثار وتطبيقات تعليمية قيمة ومن ذلك 

بهدف  ال�شوت  الإدخال   EXPERT SYSTEM  خبري نظام  ت�شميم  املثال  �شبيل  على 

م�شاعدة الطالب على القراءة ب�شوت عال بحيث يكون لنظام اخلبري كثري من اخل�شائ�س 

الب�رشية فاإمكانية هذا النظام �شتكون فعالة يف التعليم و�شتعمل على زيادة عدد الطالب 

الذين �شيتعلمون ب�رشعة اأكرث من االأ�شلوب التقليدي املتبع يف تعليم القراءة .

ـ �شتعمل احلا�شبات ال�رشيعة على م�شاعدة الطالب يف بناء مناذج حا�شوبية حلل م�شكالتهم 

وم�شكالت جمتمعاتهم فمثال �شيتوفر عدد كبري من الربجميات امل�شممة مل�شاعدة الطالب 

على تطوير اأ�شاليب النمذجة واملحاكاة الأنظمتهم البيئية واملحلية .

ـ �شتحل اللوحات الفيديوية البي�شاء املعلقة على احلائط حمل ال�شبورة .
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ف�شتقود  املتحركة  والر�شوم  احلي  التمثيلي  االأداء  على  املعتمدة  اجلديدة  الربامج  �شتقود  ـ 

ال�شخ�شيات الكارتونية الطالب خالل جمموعة درو�س ت�رشح املفاهيم االأ�شا�شية ثم اإىل 

األعاب ت�شعها مو�شع التطبيق .وت�شنف الدرو�س طبقا للفرتات العمرية ويجري تنظيمها 

ومبادئ  والقراءة  الريا�شيات  يف  االأويل  الدرا�شي  املنهاج  لتكملة  خم�ش�شة  �شال�شل  يف 

ويف  املنازل  يف  التلفاز  �شا�شات  على  متاحة  الربامج  هذه  ت�شبح  لل�شغار .و�شوف  اللغة 

املراكز االجتماعية ف�شال عن ف�شول الدرا�شة و�شوف تقدم هذه النوعية من الربامج على 

اأقرا�س بذاكرة قراءة اأو عرب االإنرتنت اإىل م�شتخدمي احلا�شب ال�شخ�شي .

ـ تدريب املعلمني على م�شاعدة �ملوهوبني و�ملبدعني من ال�شم على ر�شم اخلطط امل�شتقبلية 

وعلى اختيار الهواية املنا�شبة .

واملهارات  التجميل  ويف  باأ�شكالها  الفنون  و  االآيل  احلا�شب  يف  ال�شم   يبدع  ما  وغالباً 

اليدوية والتمثيل وغريها , ونحن نعلم اأن ال�شم غالباً ما يعربون عن مكنونات نفو�شهم 

النف�شي  والتحليل  الفنية  الرتبية  بني  وثيقة  عالقة  هناك  والأن  والر�شوم  الفنون  بو�شيلة 

يف  املختزنة  واالأفكار  املعاين  بع�س  عن  االإف�شاح  هو  بالتنفي�س  هنا  واملق�شود  والبيئة  

الال�شعور وحجبتها ظروف االعاقة ,  والفن و�شيلة تعبريية تعطي فر�شة لهذه الفئة للتعبري 

حتقيقها  و  عدم  مع  ال�شخ�س  هذا  منها  يعاين  التي  احلاجات  واإبراز  االنفعاالت  وجت�شيد 

ميكن اأن يطلق عليهم مبا اأ�شماه ) يوجن (  بال�شخ�شية املقنعة  الأن كل منهم يرتدي القناع  

الذي يجعل له �شخ�شية مميزة لها مالمح معينة ,وهوؤالء  يعربون عما يودون قوله بالر�شم 

والتلوين  مثل التعبري الكتابي عند العاديني  الأنهم مل يتعلموا كيف يعربون عن اأنف�شهم 

بالكتابة  وال يتقنون هذه اللغة ومل يتعلموها  واأكرث ما يعربون عنه هو مفهوم االأخالق 

واخلري وال�رش والعرف والدين واحلكم على ال�شلوك فهم يحكمون على االأ�شخا�س من 

منطلق  لبا�س ال�شخ�شية  بالر�شومات والتلوين ونحن نعرب عن ال�شخ�س املنافق يف اللغة 

الدارجة بال�شخ�س ذو الوجهني وهي فكرة طريفة تعرب عن القناع الذي ا�شتخدمه ) يوجن (  

ومن االأهداف احلديثة التي يجب واأن يرعاها معلم الرتبية للتعبري عن فكرة القناع  الفنية 

لل�شم بجانب االأهداف التقليدية , فجميع ما يت�شل ب�شيكولوجية منو االأطفال  ويرتبط 
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ب�شحتهم النف�شية  له عالقة بالر�شم , لهذا اأ�شبح من املفيد اأن نتفح�س العالقة بني الرتبية 

الفنية والتحليل النف�شي لل�شم  كما نالحظ �ن هناك ارتباط التكامل بالرتبية الفنية , ففي 

مكنوناته  عن  يف�شح  الذي  الفني  تعبريه  خالل  من  االأ�شم  �شخ�شية  تظهر  الفنية  الرتبية 

ال�شخ�شية ب�شدق وكلما ظهر ذلك وا�شحاً كان قريباً من التكامل . 

التخيل  لتدريب  عديدة  الفنية  الن�شاطات  كانت  لذلك  لل�شم  تعبري  و�شيلة  الفن  يعترب  و 

حياة   يف  االأهمية  بالغ  دوراً  يلعب  الفن  , ويلعب  والتنظيم  واالإدراك  والتذكر  والتداعي 

الذات  عن  التعبري  من  لال�شتفادة  و�رشورية  ما�شة  حاجاتهم  يجعل  مما  االأطفال  هــوؤالء 

واالت�شال باالآخرين و وقد تناولت بع�س الدرا�شات اأهمية الن�شاطات الفنية بالن�شبة لل�شم 

ومنها درا�شة )راويل �شيلفر 1٩٦3م والتي انتهت اىل : 

فر�شاً  اأمامه  يتيح  الأنه  املجرد  التفكري  على  مقدرته  تنمية  على  ال�شم  ي�شاعد  الفن  اأن  1ـ 

عديدة لتدريب التخيل والتداعي والتذكر واالدراك والتنظيم . 

٢ـ اأن الفن ي�شاعد الطفل االأ�شم على حتقيق التوافق االنفعايل . 

 اإذ �ن االأ�شكال الفنية. ميكن اأن تكون خمارج مقبولة اجتماعياً للم�شاعر غري املقبولة , كما 

انه يهيء للطفل االأ�شم بيئة التحكم فيها عن طريق �شيطرته على �ملو�د واالأدوات التي 

ي�شتخدمها واالأ�شكال التي يحققها .

ويف درا�شة اأخرى للباحثة نف�شها 1٩٦٦م خل�شت الباحثة اىل اأن :

1ـ الر�شم والت�شوير ي�شتخدمان كو�شائل للتعبري عن االأفكار واخلربات التي ي�شعب التلفظ 

بها  وكو�شائل لتنمية القدرات واملعرفة واالهتمامات واال�شتعدادات واحلاجات . 

٢ـ الرموز الفنية ت�شتخدم  لتنظيم االأفكار واخلربات وا�شتدعائها وتعميمها وهي بذلك كله 

تلعب دوراً هاماً يف ا�شتثارة النمو العقلي لديه .

اأما زايدي ليند�س 1٩7٢م فقد اأكدت على اأن االأن�شطة الفنية ميكن �ن ت�شاعد الطفل االأ�شم 

على تنمية اإح�شا�شه باالإيقاع نظراً ملا تتيحه من جماالت وو�شائل مفيدة يف التدريب احل�شي 

الأن الطفل االأ�شم يفتقر اىل االإيقاع ال�شوتي باالإ�شافة اىل اأنه نادراً ما يكت�شب ح�شاً اإيقاعيا 

بنف�س الدرجة التي عليها عاديو ال�شمع لذا فاإنه ميكن اأن يحي الذبذبات واالإيقاعات خالل 

تطور اإدراكه اللم�شي من هالل الفن .
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كما اأجرى الباحث درا�شة جتريبية 1٩7٦م عن ر�شوم االأطفال ال�شم ا�شتهدف منها :  

اأن  اأي   ( الزمني  العمر  اختالف  حالة  يف  ال�شم  االأطفال  ر�شوم  خ�شائ�س  حتديد  ـ 

حتديد الفروق بني ر�شوم ال�شم يف مرحلة الطفولة الو�شطى من ٦ـ٩ �شنوات  ور�شوم 

ال�شم يف مرحلة الطفولة املتاأخرة من ٩ـ1٢ �شنة .

ـ حتديد الفروق بني ر�شوم ال�شم والعاديني .

ـ حتديد الفروق بني اجلن�شني من ال�شم وبعد وذلك بعد تثبيت جميع املتغريات االأخرى 

التي يتوقع اأن توؤثر على الر�شم يف كل حالة من احلاالت ال�شابقة وقد عر�شنا النتائج 

اخلا�شة بالفروق بني ر�شوم اجلن�شني من ال�شم . وفيما يلي عر�س لنتائج الدرا�شة :

1ـ الفروق بني ر�شوم ال�شم يف مرحلتي الطفولة الو�شطى والطفولة املتاأخرة .

٢ـ متييز ر�شوم االأطفال ال�شم يف مرحلة الطفولة الو�شطى من حيث عدد املناظر املر�شومة 

بكونها متو�شطة العنا�رش كما �ن معظم ر�شومهم قليلة التفا�شيل وقد غلب على خطوط 

الهيئة العامة للعنا�رش املر�شومة فيها الطابع الهند�شي على حني جاءت ر�شوم االأطفال 

ال�شم يف مرحلة الطفولة املتاأخرة مليئة بالعنا�رش امل�شومة فيها الطابع غري الهند�شي .  

وقد ف�رشت هذه الفروق على اأ�شا�س اأن الطفل يف مرحلة الطفولة املتاأخرة يزداد منوه 

حم�شوله  ازدياد  عليه  يرتتب  مما  واالنفعايل  واالجتماعي  والعقلي  واحل�شي  اجل�شمي 

املميزة  لتفا�شيلها  وا�شتيعابه  الب�رشية  باملدركات  وعيه  وازدياد  ال�شكلية  �ملفرد�ت  من 

مهارته  من  يزيد  احلركي  تاآزره  �ن  كما    . ر�شومه  على  ينعك�س  مبا  املركبة  وعالقتها 

اليدوية ومقدرته على التحكم يف االأدوات امل�شتخدمة يف الر�شم للتعبري عن العنا�رش 

التي ير�شمها كما يراها بخطوطها اخلارجية التي تت�شم باملرونة والليونة واالنحناءات 

اأكرث من ات�شامها بال�شالبة واال�شتقامة .

3ـ متيل معظم العنا�رش املت�شمنة يف ر�شوم الطفولة الو�شطى الأن تكون �شاكنة بينما جند اأن 

العنا�رش املت�شمنة يف ر�شوم الطفولة املتاأخرة اأكرث مثواًل يف احلركة , ويعزي الباحث 

�شبب ذلك اىل تزايد اخلربات االجتماعية للطفل مع البيئة واالأفراد االآخرين باالإ�شافة 

اىل اكت�شاب االأ�شم لالإ�شارات واالإمياءات وتبلورها لديه كو�شيلة تفاهم يف الطفولة 
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املتاأخرة وكلها تعتمد على ترجمة املعاين املختلفة و�شياغتها يف �شور وقوالب �شكلية 

ورمبا تكون هذه احلركة الغالبة على العنا�رش املت�شمنة يف ر�شوم الطفولة املتاأخرة اأنه 

النمو  يف  وا�شحة  زيادة  من  عليه  يطراأ  ملا  نظراً  وحيويته  الطفل  لن�شاطات  انعكا�شات 

اجل�شمي واحلركي يف هذه املرحلة . 

4ـ معظم ر�شوم ال�شم يف مرحلة الطفولة الو�شطى يغلب عليها التفكك بني العنا�رش , 

وعدم متثيل اأحداث املو�شوعان التي طلب اإليهم ر�شمها اأو االإيحاءات بها وذلك على 

العك�س من ر�شوم اأقرانهم يف الطفولة املتاأخرة التي يغلب عليها التفاعل بني العنا�رش 

ومتثيل اأحداث املو�شوع باأكرث من م�شهد واحد للمو�شوع .  

وقد ذكرت اأحد امل�شاركات يف موؤمتر  كوفنرتي باإجنلرتا اأغ�شط�س 1٩70م مالحظاتها عن 

ا�شتخدام الر�شوم باعتبارها و�شائل  تعك�س العوامل االنفعالية يف حياة اأطفال دور احل�شانة 

ومما ذكرته اأنه حينما جاءت اىل املدر�شة كن عليها �ن تعاون االأطفال على التكلم وتذكر 

اأنها مل تكن تدرك مدى ال�شعوبة التي يعانيها بع�س اأطفال الثالثة والرابعة من العمر يف 

نقل باللغة اىل غريهم ومقدار عولت اأن تخلق جواً مليئاً باحلب واحرتام االأطفال واالآباء 

اأن  ق�شرية  مدة  يف  وا�شتطاعت  االإبتكارية  الطاقة  تفجري  على  ي�شاعد  جواً  اأي  واملعلمني  

توؤ�ش�س حجرة للفت ي�شتخدم فيها ال�شل�شال وورق الق�س والل�شق وغريه من اخلامات 

امللونة ,  االأوراق  من  العديد  لوناً ومن  ع�رش  �شتة  من بني  يختاروا  اأن  االأطفال  وي�شتطيع 

وكان اأع�شاء هيئة التدري�س قريبني من االأطفال ويقومون باإر�شادهم وتوجيههم وتدري�شهم 

وتدوين مالحظاتهم على ر�شومهم وعندما وجد االأطفال هذا االهتمام اخلارجي  كانوا ال 

يرتكون ر�شومهم حتى يحدثوا اأحد امل�رشفني عما يرونه يف هذا الر�شم اأو ذاك , وكانت 

يف  اأبنائهم  بابتكارات  يهتمون  االآباء  يكن  ومل  جتف  حتى  اجلدران  على  تعلق  ر�شومهم 

بها وقد  يهتمون  اأ�شبحوا  بها  وامل�رشفون  املعلمون  اهتمام  وجدوا  وعندما  ثم  االأمر  بداية 

ا�شتطاع اجلميع اأن يتعلموا ال�شيء الكثري عن انفعاالت اأبنائهم من خالل ر�شومهم وعرفوا 

اأنهم ال يجب اأن يعلموا الر �شم لهوؤالء االأطفال واإمنا عليهم تقدمي االأدوات وي�رشحوا لهم 

كيفية ا�شتخدامها , وقد ذكرت اأحد معلمات ال�شم باأن هناك طفلة �شماء يف ح�شة الرتبية 

الفنية قد ر�شمت منر يف حديقة احليوانات وقد لونت القف�س باللون ال�شود وقد اقت�رشت 
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على ر�شم الراأ�س واجل�شم ومل تهتم باالأطراف ولكنها حينما و�شلت اىل ج�شمه خططته 

وهذا التخطيط وا�شح اأنه يعطي امليزة اخلا�شة يف كيان النمر الذي يختلف فيها عن غريه 

العائلة يف  ت�شارك  يف منزلها وال  احلب�س حينما حتب�س  ميثل  من احليوانات وهذا االختيار 

الذهاب اأو احلديث والنقا�س , ومما يلفت النظر بان يف الر�شم اجلانب العلوي الذي ميثل 

�شوارب هذا النمر وقد اأف�شحت الطفلة باأنها قد تقم�شت �شخ�شية النمر وهو يف قف�شه 

واأنها ر�شمت �شكل النمر قريب من االإن�شان تاأكيداً للرتابط الذاتي بينها وبينه حينما حتب�س 

من قبل اأهلها ويحد من ن�شاطها وال تعطى الفر�شة  لالإف�شاح عما يف نف�شها  , هكذا جند 

�ن والر�شم يعرب عن رغبتها يف احلرية واالنطالق يف احلديث مثل اإخوانها , واخلروج من 

�شجن بهذا نعرف قيمة الفنون والر�شم بالن�شبة لل�شم فافن يعك�س  القيم واحلقائق النف�شية 

الدائمة التي يعي�شها هوؤالء  .

اأما اإذا اأرتدي االأ�شم يف تعبريه القناع كما يفعل النا�س يف احلياة العادية فاإن التعبري الفني 

يف هذه احلالة ال يك�شف اال اجلانب املوؤمل واخلفي الذي ال ي�شتطيع البوح به اال عن طريق 

�شفات  من  بهم  ترتبط  ملا  بالر�شم  بدئهم  قبل  توقعها  ميكن  ال�شم  ير�شمها  التي  الر�شمات 

تو�شيح  ميكن  لذلك  الفنية  ال�شم  تعبريات  عليها  تنبني  التي  االأ�ش�س  متثل  اأ�شبحت  عامة 

و�شخ�شياتهم  وبع�س الدالئل تعرب عن �إن االأ�شم حينما ير�شم يكون  ال�شلة بني ر�شمهم 

قد كون قامو�شاً من االأ�شكال واجلمل اإمنا هو وليد تفاعله مع البيئة ويتدرج هذا القامو�س 

يف النمو واالت�شاع ليخدم حاجة الطفل االأ�شم حني ي�شيطر على القلم فهو يخلق رموزاً 

لها اأهداف ومعاين كبرية , وتتكرر هذه املعامل دون �ن يدري ما لها من �شلة وطيدة بنموه 

التعبري  عن  عجزوا  ما  متى  الفني  التعبري  على  االأ�شم  ت�شجيع  فيجب  والعقلي  اجل�شمي 

اللفظي , وهنا ياأتي دور معلم الرتبية الفنية لل�شم والذي يجب واأن يكون كعامل نف�شي 

ومكت�شف للمواهب والقدرات ليفجرها , واأن يجعل مهمته هي معلم للرتبية النف�شية من 

خالل الفن والذي درج عليها املعلمون يف توجيههم للرتبية الفنية والنظر األيها من زاوية 

املقومات اجلمالية واالبتكارية والتفكري يف هذا الطفل املبتكر بنف�س االهتمام باالبتكارات 

التي ي�شنعها , ومبعنى اآخر ما فائدة االبتكار اإذا مل يوؤثر يف ال�شخ�شية فينميها وي�شقلها 
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�شلمنا  واإذا  للرتبية  الفن  مبداأ  اأ�شاًل مع  يتناق�س  للفن  الفن  مبداأ  و�إن   , املعلم  خالل  من 

يف  يوؤخذ  اأن  وجب  احلديث  الفن  ملعلم  االأوىل  والوظيفة  اأنه  على  الثاين  باملبداأ  جداًل 

تركيبها   وطريقة  اجلميلة  ال�شورة  اإدراك  على  االقت�شار  من  اأكرث  اإ�شافية   عوامل  االعتبار 

وقد درج املعلمون يف توجيههم للرتبية الفنية النظر اإليها فقط من زاوية مقوماتها اجلمالية 

واالبتكارية , وال ي�شتطيع اأحد اأن ينكر اأهمية هذا  التدخل , لكن اال يجدر باملعلمني اأن 

؟  بابتكاراته  اهتمامهم  بقدر  االأقل  على  ويجمل   يبتكر  الذي  نف�شه  االإن�شان  يف  يفكروا 

مبعنى اآخر ما فائدة  االبتكار اإذا مل يوؤثر يف ال�شخ�شية وينميها وي�شقلها ويك�شبها التواوؤم 

التواوؤم  على  القادر  واالإن�شان  ال�شخ�س  اأن  االجتماعي  التفكري  ميكن  اأال  املجتمع؟  مع 

االجتماعي يكت�شب قيمة يف احلياة متاأثراً مب�شتوى �شحته النف�شية ونوعها وال�شحة النف�شية 

لفظه  اال  املجتمع  من  ي�شادف  مبتكر ,ال  �شخ�س  وجود  جمرد  من  اأكرث  تعني  ذاته  للفرد 

اأنواعاً  من  ي�شاهد  الت�شكيلية  ال�شم  االأطفال  لفنون   بكيانه , واملالحظ  االعرتاف  وعدم 

الرموز يف طيات التعبري الفني �شواء كان هذا التعبري ر�شماً اأو نحتاً اأو ت�شويراً ملخطوط 

اأو زخرفة الآنية مبختلف اخلامات , وتلك الرموز لها معان خمتلفة ودالئل ميكن النظر اإليها 

على اأنها تعك�س املعاين الدفينة يف الال�شعور وقد تزداد و�شوحاً مع بع�س الذين يعانون 

اإمنا  العادي  الطفل  ي�شنعها  ر�شوماً كالتي  ينتجون  ال  فهوؤالء  نف�شية   و�شغوط  اأزمات  من 

ي�شغط ب�شورة ملحة ليف�شح عن كيانه منعك�شاً يف الر�شم ب�شورة اأو باأخرى وعلى ذلك 

ي�شبح الر�شم مفتاحاً لفهم تلك املعاين الدفينة التي توؤثر يف �شخ�شية هذه الفئات  .

الفرق بني ر�صومات الطفل االأ�صم والطفل العادي :

ـ ينزع ال�شم اىل ملء وح�شو ر�شوماتهم بالعنا�رش وامل�شاهد التي يغلب عليها الطابع غري 

الهند�شي واالزدحام بالتفا�شيل ب�شكل يفوق العاديني .

التي  العنا�رش  اأنه برغم كرثة  الو�شطى  الطفولة  ال�شم خا�شة يف  ـ لوحظ على ر�شومات 

متثياًل  اأقل  اأنها  كما  املر�شومة  العنا�رش  بني  فيما  التفاعل  وعدم  التفكك  �شيوع  ير�شمها 

الأحداث املو�شوعات املعطاة كما تبني اأي�شاً ان ر�شومه تت�شمن قلياًل من املبالغة واحلذف 

وذلك على العك�س من عادي ال�شمع .

ـ ويف مرحلة الطفولة املتاأخرة تزداد مقدرة الطفل االأ�شم على اإظهار التفاعل بني العنا�رش 
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املر�شومة والتعبري عن اأحداث املو�شوعات املعطاة اال ان ن�شبة الر�شوم التي يغلب عليها 

التفكك وعدم االإيحاء باملو�شوع لدى ال�شم تظل اأعلى بالبعد الثالث اأو العتق  منها  لدى 

عاديو ال�شمع . 

ـ ال�شم يظهرون مقدرة اأكرب من عاديي ال�شمع على االإبهام الثالث اأو العمق بر�شومهم  وهم 

يتفقون  يف هذا االإبهام بالعمق عن طريق و�شائل اأكرث تعددٍا من الذين ي�شمعون ومن هذه 

الو�شائل و�شع العنا�رش يف �شطح ال�شورة واملنظور الهند�شي والرتاكب والتدرج واحلجم 

والظالل وهو ما يك�شف عن انهم اأكرث دقة يف مالحظاتهم الب�رشية عن العاديني.

ـ  ي�شتخدم ال�شم اخلامة املعطاة للر�شم مبا�رشة دون اال�شتعانة بخامات اأخرى كما اأنهم ال 

ي�شتخدمون اأدوات هند�شية يف الر�شم كامل�شاطر واملثلثات مثاًل على العك�س من العاديني 

الذين يخططون لر�شومهم بالقلم الر�شا�س اأواًل كما ي�شتعينون باأدوات الهند�شة . 

ـ ال�شم ال ي�شتخدمون يف ر�شومهم اللغة اللفظية ) الكتابة ( اأي اأن ر�شومهم ال تت�شمن 

�شوى عنا�رش �شكلية فقط بعك�س العاديني الذين يجمعون يف ر�شومهم بني اللغة اللفظية 

كو�شيلة للتفاهم واالت�شال . 

اىل  ذلك  يف  ون  يلجاأ  وهم  العاديني  من  ر�شومهم  يف  اجلن�شني  بني  متييزاً  اأكرث  ال�شم  ـ 

املظاهر اجل�شمية واملالب�س املميزة لكل من اجلن�شني اىل ا�شتخدام الكتابة اللفظية دون اإبراز 

ال�شكلية . 

ولقد اأرجع الباحث الفروق ال�صابقة اىل عدة اأ�صباب  اأهمها :

1ـ  ق�شور خربات ال�شم مقارنًة بالعاديني اإذ اأن كثرياً من حماوالته االأوىل يف التعرف على 

بيئته وغالباً ما تكون حمدودة  ومقرونة بالف�شل واالإحباط نتيجة للعقبات التي تعرت�س 

ات�شاله باالآخرين واكت�شابه للخربات املختلفة مما يوؤثر على م�شاركته يف خمتلف األوان 

الن�شاط كماً وكيفاً وعلى حتكمه يف البيئة كما �ن عالقاته وارتباطاته باالأ�شياء وباملثريات 

طبيعة  على  يوؤثر  وهذا  الب�رشي  اال�شتطالع  على  معظمها  يف   وتقت�رش  حوله  من 

انفعاالته بها وخياله عنها بعك�س عاديو ال�شمع  الذي يكت�شب خرباته من خالل قنوات 

حا�شية اأكرث تعداداً باالإ�شافة اىل ممار�شته اللغة اللفظية منذ �شنوات مبكرة ... ويقول 
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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 

لطفي زكي  اأن ) الفرد الواعي بكل حوا�شه مبا خوله ميلك ذخرية من االأفكار اأكرث من 

كمكت�شف  قدراته  وينمي  يطور  الذي  الفرد  فاإن  وباملثل  امل�شادر  حمدود  اآخر  �شخ�س 

يتوقع منه اأن يكون اأكرث فاعلية  وكلما زادت م�شادره التي يعتمد عليها .

٢ـ دقة املالحظة الب�رشية لدى ال�شم ويف هذا ال�شدد ي�شري) ميكل ب�شت( اىل اأن الطفل 

االأ�شم يالحظ بال�رشورة ما مل تكن روؤيته عاجزة اأو معوقة بطبيعتها , وتوؤكد ) راويل 

�شيلفر ( اأن ال�شم يالحظون بحدة اأكرث من الذين ي�شمعون , كما تو�شح ذلك ب�شكل 

ما  خالل  من  العاديون  يتعلم  بينما  اأنه   : بقولها  للدكتوراه  بحثها  يف  تف�شياًل  اأكرث 

ي�شمعون ويرون جند اأن ال�شم يتعلمون من خالل الروؤية فقط ومع االدراكات التي 

اأ�ش�شت على فاإنه يبدو طبيعياً بالن�شبة لهم �ن يعربوا عن ردود اأفعالهم من خالل نف�س 

القنوات التي ي�شتقبلوا منها تاأثرياتهم .

وهناك تف�شريات خمتلفة ملا متخ�شت عنه الدرا�شة من تفوق عينة ال�شم يف املعلومات 

الب�رشية عن العاديني ومنها ما ذهب اليه اأدلر من �ن اإ�شابة اأحد االأع�شاء بالق�شور 

تلزم امل�شالك الع�شبية التي تت�شل به كما تلزم الكيان النف�شي ببذل جهد كبري من 

طبيعته اأن يوؤدي اىل تعوي�س .

ومنها ما ا�شار اليه اأي�شاً  من اأن الفرد  يتبع اأحد طرق ثالث ملواجهة ال�شعور بالنق�س ومن 

هذه الطرق حماولة التعوي�س عن نواحي النق�س وال�شعف فينجح يف تقويتها اأو يف 

تقوية نواحي اأخرى . وكان اأدلر يرى اأن هناك ارتباطاً تالزمياً  بني الق�شور اجل�شمي وبني 

التعوي�س عنه , ولكن حمزة يقول يف معر�س حديثه عن العميان ) اأن التعوي�س احل�شي 

ال وجود له بني العميان واملب�رشين , واأن امل�شاألة تتوقف كلها على مدى تدريب احلوا�س 

على عمل معني ( كما يقول اأن ) فقدان الب�رش ال يغري يف حدة احلوا�س االأخرى (  .  

تطوير التكنولوجيا احلديثة للك�صف عن اإبداعات ال�صم :

تطوير  �شعيد  على  ال�شم  وتعليم  تربية  يف  مهما  دورا  احلديثة  التكنولوجيا  لعبت  لقد 

 , الفئة  لهذه  التعليمية  العملية  تطوير  اإىل  واأدت   , اللغوي  والنمو  الكالمية  املهارات 

لتوظيف التكنولوجيا لتنمية مهارات التوا�شل .
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على  يعتمد  الــذي  ومنها  الب�شيط  منها  املتطورة  التقنيات  من  العديد  حاليا  ويتوفر 

االلكرتونيات مما فتح املجال اأمامهم للحياة حياة طبيعية .. ويذكر اإمام , يو�شف )٢000( 

بع�س من هذه التقنيات :

ـ ابتكار اأجهزة ات�شال يحملها االأ�شم كمعينات كالمية , مثل اجلهاز الناطق ال�شوئي .

منها  والبع�س  ال�شمع  قوة  ت�شخي�س  اأجهزة  يف  كبري  كمبيوتر  املايكرو  اأجهزة  تطوير  ـ 

يعطي النتيجة يف لتدريب وتاأهيل ال�شم واملكفوفني بحيث ي�شاعدهم �شماع االأ�شوات 

�شا�شة  على  بها  ينطقون  البيانية  الر�شوم  وم�شاهدة  املحكية  بالكلمات  االإح�شا�س  وعلى 

الكمبيوتر.

ويجيب  �شا�شة  على  تظهر  اإ�شارات  اإىل  ال�شوت  بتحويل  لالأ�شم  تليفون  ا�شتحداث  ـ 

اأجهزة خا�شة  اآلة كاتبة , ويقابله جهاز مماثل لدى الطرف املتحدث وكذلك  بالدق على 

للمكفوفني واملعاقني حركياً ودماغياً .

ـ ا�شتحداث تليفون ل�شعاف ال�شمع يقوم بتكبري ال�شوت اأكرث من ع�رشة اأ�شعاف �شوت 

املتحدث 

من  ال�شفلي  اجلزء  يف  تظهر  مكتوبة  كلمات  اإىل  التلفزيون  يف  الدائر  احلديث  حتويل  ـ 

ال�شا�شة  

تعليم التفكري لل�صم  ح�صب برنامج كورت :

تعترب درو�س برنامج الكورت )cort( للتدريب على التفكري اأكرث املواد اأهمية للتعليم 

املركز  باالهتمام  تنميتها  ميكن  مهارة  التفكري  واأن  اأ�شا�شية  كمهارة  التفكري  على  املبا�رش 

ب�شيطة وعملية ففي  املهارات االأ�شا�شية ., ولقد �شممت الدرو�س لتكون  وممار�شة بع�س 

وعلى  وجاد  ومركز  ووا�شح  وعملي  ب�شيط  امل�شطلح  فان  كورت  برنامج  درو�س  تعليم 

املعلم يف جميع االأوقات اأن يتجنب التعقيد واالإرباك واأن يرتكز االهتمام على االأمور 

العملية واأن تكون االأمثلة وال�رشح وا�شحة ويركز املعلم على جوانب التفكري التي يتم 

تعلمها .
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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 

هو تركيز االنتباه مبا�رشة على اجلوانب املختلفة للتفكري وعلى بلورة هذه اجلوانب اإىل 

مفاهيم حمددة ميكن اأن ت�شتخدم بدقة . 

االنتباه  توجيه  م�شاألة  عن  عبارة  لذلك  وهو  االإدراك  مرحلة  يف  يحدث  التفكري  معظم 

وميكنك توجيه االنتباه )االهتمام( اإىل مفهوم عملية حمددة وهذا يعترب اأ�شهل اإذا حول 

اإىل اأداة فعلية. اإن الهدف املحدد لدرو�س برنامج ) كورت 1( هو تو�شيع االإدراك بحيث 

نتمكن يف اأي موقف تفكريي اأن نرى ما هو اأبعد من االأمور الوا�شحة وما هو بعد االأنا . 

اإن هدف اأو غر�س البلورة  ي�شري لها :  جروان , فتحي ) 1٩٩٩م( باأنه ذو جانبني :

اإىل  فقط  النظر  من  بدال  دقيقة  ــاأداة  ك ما  عملية  اإىل  مبا�رشة  النظر  للطالب  ال�شماح  ـ 

املحتوى 

ـ ال�شماح للطالب ال�شم ا�شتخدام العملية كاأداة فنية دقيقة.

 خطوات تنفيذ الدرو�ص الكت�صاف اإبداعات ال�صم :

لتعليم  برناجمه  ت�شمنها  التي  الدرو�س  جميع  لتطبيق  موحد  اإطــار  ديبونو  ي�شتخدم  ـ  

التفكري. 

ـ تقدمي االأداة اأو املهارة اأو مو�شوع الدر�س با�شتخدام بطاقة العمل التي يعدها املعلم .

ـ اإعطاء اأمثلة لتو�شيح طبيعة املهارة ومناق�شتهم يف معناها .

ـ تق�شيمهم اإىل جمموعات من 4 – ٦ وتكليفهم بالتدرب على املهمة ) يف بطاقة العمل( 

ملدة 3 دقائق .

ـ اال�شتماع لردود فعل املجموعات على مهمة اأخرى من بطاقة العمل .

ـ تكرار العملية بالتدريب على فقرة اأخرى .

ـ تدعيم عملية تنفيذ املهمة با�شتخدام النقاط االإجرائية الواردة يف بطاقة العمل 

ـ  اإعطاء واجب بيتي وا�شتخدام اأحد بنود امل�شاريع الواردة يف البطاقة .

ـ دمج مهارات الكورت يف در�س القراءة 

كورت )1( : تو�شعة جمال االإدراك 

هذه الوحدة اأ�شا�شية يف برنامج الكورت , مت ت�شميم الدرو�س يف هذه الوحدة مل�شاعدة 
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نحو  اأفعال  ردود  اطالق  من  بدال  هادف  ب�شكل  اأفكارهم  توجيه  يف  البدء  على  التالميذ 

املعلومات الواردة والظروف احلادثة .

ا�شم الدر�س : احلا�شب االآيل 

رقم ال�شفحة �س35-�س37

 مهارات التفكري التي ميكن اإدخالها يف تعليم ال�صم لتنمية املوهبة والإبداع لديهم 

هي: الدر�ض االأول :

1 .:pmi ا�شم املهارة مناق�شة )معاجلة (االأفكار

االيجابية  ا�شتخراج  طريق  عن  ما  فكرة  فح�س  على  ال�شم  الطالب  تدريب  فيها  يتم 

وال�شلبية واملمتعة يف الفكرة .

قم با�شتخدام معاجلة الفكرة على الفكرة التالية :

»احلا�صب االآيل يفوق عقل االإن�صان «

اجلوانب االيجابية :

يقوم بعمل برامج  , يقوم بت�شحيح االأخطاء , يحفظ املعلوم لعدة �شنوات ب�شكل دقيق, ....

اجلوانب ال�صلبية :

كثري اخلراب , فقد املعلومات اإذا مل يتم حفظه , يحفظ املعلومة حتى لو كانت خاطئة , ال 

يفكر يعترب در�س معاجلة االأفكار هام الأنك بدون ا�شتخدامه قد تهمل فكرة جيدة قد تبدو 

لي�شت ذات  قيمة من النظرة االأوىل .وبا�شتخدامك الطريقة ت�شتطيع التقرير فيما اأذا كنت 

حتب الفكرة اأو ال حتبها بعد اكت�شافها .

الدر�ض الثاين :

٢ .: caf ا�شم املهارة اعتبار جميع العوامل

يتم فيها تدريب الطالب على البحث عن اأكرب قدر ممكن من العوامل اخلا�شة مبوقف ما.

بعني  تاأخذها  اأن  يجب  التي  العوامل  ماهي  االآيل  احلا�شب  جهاز  ا�شتخدام  منك  طلب 

االعتبار عند اال�شتخدام ؟
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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 

العوامل :

معرفة   , باجلهاز  املوجودة  والرموز  امل�شطلحات  معرفة   , اجلهاز  ت�شغيل  مبادئ  معرفة 

وظائف االأيقونات ...............

الدر�ض الثالث :

ا�شم املهارة القوانني :. 3

فيها  النظر  الواجب  والعوامل  القوانني  فح�س  يف  االأوليني  االأداتني  التالميذ  ي�شتخدم 

ل�شنع القوانني اجلديدة .

تخيل نف�شك م�شئوال عن اأنظمة واأجهزة احلا�شوب وعليك �شياغة جمموعة من القوانني 

اأن  ميكن  التي  القوانني  هي  ما   . احلا�شوب  اأجهزة  تخريب  من  للحد  احلازمة  واالأنظمة 

ت�شعها؟

و�شع اأرقام �رشية لت�شغيل اأجهزة احلا�شوب , و�شع عقوبات للمخربني ........

الدر�ض الرابع :

4 .: c&s )ا�شم املهارة النتائج املنطقية وما يتبعها ) املرتتبات والعواقب

والق�شرية  االآنية  العواقب  اإىل  بالنظر  وذلك  امل�شتقبل  نحو  الطالب  انتباه  تثري  اأداة  وهي 

ومتو�شطة �ملدى وطويلة �ملدى .

مت و�شع قانون جديد ين�س على منع اأي �شخ�س من التعليم اإذا مل ي�شتطع التعامل مع 

جهاز احلا�شوب . ماهي نتائج هذا القانون ؟

النتائج الفورية :

النتائج ق�شرية �ملدى )1-5 �شنوات( جميع الطالب ي�شبحون قادرون على التعامل مع 

اجلهاز

مع  التعامل  يف  بارعون  ي�شيحون  الطالب  جميع  �شنة(   ٢5-5( �ملدى  متو�شطة  النتائج 

اجلهاز

على  قادرين  غري  ي�شبحون  الطالب  جميع  �شنة(.   ٢5 من  )اأكــرث  �ملدى  بعيدة  النتائج 

اال�شتغناء عن اجلهاز 
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الدر�ض اخلام�ض :

5 .: ago ا�شم املهارة االأهداف

ت�شاعد الطالب على ت�شنيف اأهدافهم واأهداف االآخرين .

مدير املدر�شة منع ا�شتخدام احلا�شوب يف مدر�شته . ما هي باعتقادك اأهدافه؟

حتى   , لالأجهزة  وتخريبهم  الطالب  اإهمال  ب�شبب  يكون  قد   : واملــربرات  االأ�شباب 

اأجهزة  مع  التعامل  يجيدون  معلمني  وجــود  عدم   , االنرتنت  مواقع  اإىل  يدخلون  ال 

احلا�شب,...............

الدر�ض ال�صاد�ض :

ا�شم املهارة التخطيط :. ٦

يتعلم الطالب كيفية التخطيط وذلك لتحديد الطريقة التي ميكن من خاللها الو�شول اإىل 

مكان ما اأو عمل �شئ ما .اأو يهيئ فر�شا ال�شتخدام اأدوات التفكري التي عر�شت .

حتظى  بحيث  املدر�شي  اجلدول  على  احلا�شب  ح�ش�س  لتوزيع  خطة  و�شع  منك  طلب 

ح�ش�س احلا�شب على اأعلى ن�شيب من اجلدول . قم بو�شع هذه اخلطة .

الدر�ض ال�صابع :

7 .:fip ا�شم املهارة االأولويات املهمة

وترتيب  املختلفة  واالحتماالت  البدائل  من  عدد  بني  من  االختيار  مهارة  الطالب  يتعلم 

االأولويات.

الدر�ض الثامن :

8 .: apc ا�شم املهارة البدائل واالحتماالت واالختيارات

انفعالية  اأفعال  ردود  اإىل  اللجوء  من  بدال  والتف�شريات  البدائل  ا�شتنباط  الطالب  يتعلم 

وعاطفية مرتبطة بتف�شريات وا�شحة . اأو ي�شجعهم على توليد احتماالت غري تلك املريحة 

وذلك حللحلة اجلمود والردود العاطفية يف التفكري .

واالحتماالت  البدائل  هي  ما   . تعليمية  كو�شيلة  احلا�شوب  ا�شتخدام  مبنع  قرار  �شدر 

واخليارات؟



425

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الدر�ض التا�صع :

ا�شم املهارة القرارات :. ٩

تطبق االأدوات ال�شابقة الذكر على عملية اتخاذ القرارات .

الدر�ض العا�صر :

10 .:opv ا�شم املهارة وجهات نظر االآخرين

االنتقال من وجهة النظر الذاتية لتناول وجهات نظر االآخرين املعنيني باملوقف .

ما هي وجهات نظر االآخرين حول فكرة احلا�شب االآيل يفوق عقل االإن�شان ؟

هناك مهارات اإ�شافية ميكن و�شعها ولكن االأ�شا�س هي الع�رشة الدرو�س ال�شابقة 

ا�شم املهارة املعلومات :. 11

يتعلم الطالب حتليل املعلومات لتحديد ما تعنيه بال�شبط وما يتم ا�شتبعاده منها .

من خالل قراءتك للدر�س . حدد املعلومات الناق�شة والتي كان من الواجب ذكرها .

ا�شم املهارة االأ�شئلة :. 1٢

تركز على توجيه االأ�شئلة وبيان الفرق بني االأ�شئلة التف�شريية واالأ�شئلة التي تتطلب االإجابة 

بنعم اأو ال .

على  تطرحها  �شوف  التي  االأ�شئلة  هي  ما   . احلا�شوب  ا�شتخدام  بتعلم  غدا  تبداأ  �شوف 

ال�شخ�س الذي �شيعلمك ا�شتخدام الكمبيوتر ؟

ا�شم املهارة مفاتيح احلل. 13 :

حتث الطالب على اختيار احللول وتقييم م�شامني كل حل على حدة ثم تقييم كل احللول 

جمتمعة .

اإذا رف�س اأحد املعلمني التدري�س با�شتخدام جهاز احلا�شوب ماهي احللول التي تقرتحها 

وما هي اأف�شلها؟

ا�شم املهارة التخمني : 14 .

يتعلم الطالب بهذه االأداة التفريق بني التخمينات ال�شغرية والكبرية وذلك للحث على 

جمع املعلومات التي تخف�س حجم التخمني .
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ماذا يحدث لو مل يظهر جهاز احلا�صوب ؟

ا�شم املهارة التحليل :. 15

يتعلم الطالب فيها القدرة على حتليل املعلومات .

حلل جهاز احلا�شوب اإىل االأجزاء احلقيقية واالأجزاء املدركة .

ا�شم املهارة املقارنة :. 1٦

يتعلم الطالب فيها القدرة على املقارنة مع الرتكيز على اأوجه الت�شابه واالختالف .

قارن بني جهاز” احلا�شوب” و” التلفزيون “.

ا�شم املهارة حل امل�شكالت :. 17

يتعلم الطالب فيها القدرة على الو�شول اإىل احللول املنا�شبة .

ال يوجد بالدر�س م�شكلة مطروحة

ا�شم املهارة نعم – ال :. 18

يجاوب الطالب اإما بنعم اأو بال على االأ�شئلة .

“ال” لالآتي : قل : “نعم” , 

• احلا�شب جهاز يزود باملعلومات .	

• احلا�شب يفوق عقل االإن�شان .	

ا�شم املهارة التنبوؤ : 1٩ .

تعليم الطالب كيف يتوقع اأو يتنباأ عن �شئ .

كيف تتخيل احلياة يف الوقت احلا�رش لو اأ�شبحت م�شابهة للع�رش اجلاهلي؟ اذكر توقعاتك 

وتنبوؤاتك .

ا�شم املهارة الربط. ٢0 :

يتعلم الطالب كيف يربط بني اأمرين .

ما هي الفكرة اجلديدة التي ميكن اأن حت�شل عليها من الربط بني احلا�شوب ومادة القراءة 

واالجتماعية  , وتعرف وجهات نظر االآخرين , وت�شجعهم على التاأمل والعمل اجلماعي 

التعاوين , وعلى التعبري عن اأفكارهم وم�شاعرهم .
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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 

النتائج املتوقعة من ال�صم  بعد التعليم:  

عند  تكت�شف  مل  كامنة  والقيادية   االإنتاجية  والقدرات  املواهب  من  كبري  اكت�شاف عدد  ـ 

وتعليم  تدري�س  طرق  حالياً يف  ت�شتخدم  التي  الرتبوية  االأخطاء  .اكت�شاف  الفئات  هذه 

هذه الفئات .

ـ �شعف دور املعلمني يف تنمية مهارات االإبداع واملوهبة لدى ال�شم .

ـ الطرق القدمية املتبعة يف التدري�س والتي تبعد كل البعد عن اكت�شاف املواهب واالإبداعات 

وتعليم التفكري لهذه الفئات .

ـ مدى حاجة املعلمني اىل الدورات امل�شتمرة لتدريبهم على طرق اكت�شاف ورعاية املوهبة 

لدى هذه الفئات .

ـ تقييم امل�شتوى احلايل لدى معلمي ال�شم يف معاهد وبرامج االأمل .

تقييم املناهج احلالية وطرق التدري�س ومدى مالئمتها يف تنمية االإبداع لدى ال�شم . 

ـ مناق�شة النتائج والتو�شيات التي تخرج بها الدرا�شة , وحتديد نقاط ال�شعف والقوة بها 

وحتديد مدى مالئمة البيئة الرتبوية احلالية وو�شع احللول املنا�شبة لكل م�شكلة  .    

ـ  العديد من االإبداعات املنتجة والنف�س حركية  التي مت واأدها يف املهد عند الكثري من هذه 

الفئات 

ـ اكت�شاف العديد من الفنون الب�رشية واملهارية واالأدائية  مل ت�شتغل ا�شتغالاًل �شليماً .

من  احلروف  باإخراج  التحكم  خالل  من  للكلمات  ال�شحيح  النطق  يف  مهارة  اكت�شاب  ـ 

خمارجها ال�شحيحة .

ـ اإثراء املح�شول اللغوي عند املتعلم ومنو مفرداته من الكلمات التي يحتاجها للتعبري عن 

االأ�شياء والفعال 

ـ اإك�شاب املتعلم مهارة ترتيب االأفكار حتى يت�شنى لنا فهم مقا�شده . 

ويت�شمن التحدث املهارات التالية كما اأوردها يون�س , فتحي )1٩٩٩( :

ـ الطالقة اللغوية .ـ النطق بال اإبدال اأو حذف اأو اإ�شافة .ـ اإخراج احلروف من خمارجها.

ـ ا�شتخدام الكلمات يف معانيها ال�شحيحة .ـ ا�شتدعاء الكلمات عند م�شاهدة �شورة .

ـ التعبري يف جمل تامة .ـ ترتيب االأفكار .ـ التعبري عن حكاية م�شورة .ـ ا�شتخدام املرتادفات  
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.ـ ا�شتخدام املت�شادات .ـ ح�شن اختيار االألفاظ .ـ ا�شتخدام جمل فعلية .

ـ ا�شتخدام جمل ا�شمية .ـ التمييز يف النطق بني احلركات الطويلة واحلركات الق�شرية .

التو�صيات 

على  وهم  ال�شم   معلمي  تدريب  على  تركز  املدار�س  يف  متدرجة  عملية  بربامج  البدء  ـ 

وطريقة  الدرو�س  حمتوى  �شياغة  �إعادة  يف  احلرية  من  �شيئا  يعطوا  اأن  على  العمل  راأ�س 

التقومي واالختبارات لتتنا�شب مع خ�شائ�س تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطالب.

ـ العناية بربامج �إعد�د معلمي ال�شم  بالكفايات التي يجب اأن ميتلكها معلم امل�شتقبل وهي 

اخلا�شة بكفايات العمل يف عمليات �شناعة املنهج وتقوميه وتطويره .

تعليمية  برامج  على  ت�شتمل  بحيث  احلالية  الكتب  حمل  واإحاللها  احلديثة  التقنية  تطويع 

متجددة واأقرا�س ممغنطة .

وال�شوت  ال�شورة  ت�شتخدم  اأي  تكاملي  مزج  بها  التي  التعليمية  الو�شيلة  ا�شتخدام  ـ 

والقراءة والكتابة كاحلا�شب االلكرتوين والتلفاز .

ـ ا�شت�رشاف م�شتقبل مادة القراءة لو�شع التوجهات االإ�شرتاتيجية العامة لتطوير �ملادة والبدء 

بذلك يكون من خالل االأهداف واالأ�ش�س العامة للمناهج التي وحدتها دول اخلليج.

من  الأنه  القراءة  ملادة  املقرر  الكتاب  ملو�شوعان  التعليمي  املحتوى  تنظيم  يف  التنويع  ـ 

اخلطاأ اإتباع طريقة واحدة حيث اأنها ال تنا�شب جميع املتعلمني فان جناح العملية التعليمية 

مرهون بالقدر الذي حتدد فيه ال�رشوط التعليمية والظروف واالأهداف التعليمية كي نقرر 

متى ن�شتخدم طريقة دون اأخرى وملاذا ن�شتخدم هذه الطريقة دون غريها واأي االأهداف 

نريد اأن نحقق .

ـ ت�شجيع الطالب ال�شم  على اقتناء الكتب وال�شماح لهم باأن يتحدثوا اأ�شبوعيا مثال عن 

مو�شوع جديد قراأه الطالب االأ�شم  وتدريبهم على تلخي�س املو�شوع اأو الق�شة �شفويا 

وتدريبهم على الطالقة يف النطق .

دمج مو�شوعات القراءة بقراءات اجلرائد وجعلها اإجبارية اإما على �شكل تدريب اأو قراءة 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اإ�شافية . 

ـ تغيري منط و�شكل الغرفة ال�شفية يف مادة القراءة اأو اأخذ احل�ش�س يف املكتبة اأويف غرفة 

الوجه  تعابري  مل�شاهدة  القراءة  عند  بقربهم  واجللو�س   )reading room(القراءة

واال�شتماع االأو�شح للقراءة 

�ملو�د  تت�شمن  االأمل  وبرامج  مبعاهد  اإلكرتونية  مكتبات  اإىل  التقليدية  املكتبات  حتويل  ـ 

املطبوعة وغري املطبوعة  اإذ اأن للمكتبات االإلكرتونية دورا هاما يف تلبية حاجات املتعلمني 

باأوعيتها املتنوعة واملقروءة اإلكرتونيا , الأنها تعد البيئة التعليمية املنا�شبة التي يتم فيها تي�شري 

العملية التعليمية بطريقة علمية �شليمة فاملكتبة االإلكرتونية كاأحد مراكز م�شادر التعلم تتيح 

الفر�شة للمتعلمني لتنمية معارفهم وقدراتهم عن طريق ا�شتثمار امل�شادر التعليمية املتنوعة 

التي حتقق مبداأ التعلم الذاتي للمتعلم .ـ حتويل مواد اللغة العربية من كتب متفرقة اإىل 

معا  )النحو(  والقواعد  واالإمالء  والتعبري  والكتابة)اخلط(  القراءة  ي�شم  متكامل  كتاب 

يف كتاب واحد ي�شمى باللغة العربية وبحيث تق�شم اأهدافه ومبادئه اإىل اأق�شام اال�شتماع 

الهجاء   , ال�شوتيات   , اللغوية  القواعد   , الكتابة   , �ملفرد�ت   , القراءة   , املحادثة    ,

واالإمالء.

ال�شفاة  بقراءة  النطق  لتعليم   cd  ب بال�شم  اخلا�س  املدر�شي  القراءة  كتاب  تزويد  ـ 

طرق  بجميع  لهم  املعلومة  واإي�شال  بالدرو�س  اخلا�شة  القطعة  قــراءة  على  والتدريب 

التوا�شل املمكنة .

االنرتنت  �شبكة  على  و�شعها  يتم  والتي  االلكرتونية  التقوميية  احلقيبة  ا�شتخدام  يف�شل 

به  حتفظ  ال�شجل  مبثابة  فهي  اأعماله  على  الفكرية  وانعكا�شاته  التلميذ  مالحظات  فت�شجل 

املعلومات واملهارات .

عربها   والقراءة  االنرتنت  عرب  بالبحث  خا�شة  ذهنية  وتدريبات  باأن�شطة  املقرر  تزويد  ـ 

ملو�شوعات املقرر الدرا�شي ملادة القراءة .

ـ ت�شجيع الطلبة على القراءة االلكرتونية والقراءة الناقدة . 

, واحتياجات  املعا�رشة  الفرد  حياة  متطلبات  مع  تتفق  �شفية  غري  تعليمية   برامج  ت�شميم 

والدفاع  االأولية  واالإ�شعافات  االأحمر  والهالل  التطوعي  االجتماعي  العمل  مثل  املجتمع 
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املدين وقو�عد املرور ونحوها وت�شارك يف تنفيذها اجلهات ذات العالقة بكل منها.

املعلوماتية  ع�رش  يف  احلياتية  املهارات  على  قائمة  تكون  باأن  القراءة  ملناهج  التخطيط  ـ 

والتطوير التكنولوجي وع�رش ممار�شة العمل واملهنة.

ـ تني�شق اخلدمات املقدمة للموهوبني من املعاقني �شمعياً باململكة .

ـ تقدمي خدمات الك�شف املبكر للمعوقني �شمعياً من ذوي املوهبة واالبتكار والتفوق .

ـ تقدمي خدمات رعوية مبكرة لقدرات ومواهب ال�شم .

ولتاأهيلي  والرتبوي  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي  على  العالقة  ذات  اجلهات  ت�شجيع  ـ 

للمعاقني �شمعياً من ذوي املواهب واالإبداعات  .    

قدرات  من  اال�شتفادة  كيفية  عن  باملدر�شة  والزمالء  واملعلمني  ــة  االإداري الهيئة  تثقيف  ـ 

�ملوهوبني  عن  الك�شف  وطرق  الدمج  برامج  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  ومواهب 

و�ملبدعني منهم  . 

واحلديث  ال�شليمة  التعليم  وا�شرتاتيجيات  الطالب  تعزيز  اأ�شاليب  املعلمني  تدريب  ـ 

وعر�س نتائج هوؤالء الطالب والتوا�شل مع االأهل بخ�شو�شها .

ـ الك�شف عن الطاقات املهدرة من �ملوهوبني و�ملبدعني من ذوي االعاقة ال�شمعية ومتكينهم 

من ا�شتخدام و�شائل التقنية احلديثة لتثقيف وتدريب اأنف�شهم وتنمية مواهبهم واال�شتفادة 

من هواياتهم وميولهم ورغباتهم  

ـ �شقل ورعاية هذه املواهب واالإبداعات الإبرازها وت�شجيعها والك�شف عن مظاهر االإبداع 

التكنولوجي لديهم   

ـ اال�شتفادة من هذه القدرات واالإبداعات يف التنمية واالقت�شاد .

ـ تهيئة االأطفال ال�شم  من �شن )3-٦( �شنوات الدخول يف التعليم العام .  واعتبار مرحلة 

ريا�س االأطفال مرحلة م�شتقلة بذاتها و مببانيها ومناهجها عن  املراحل االأخرى .

ـ ا�شتيعاب جميع الفئات املختلفة يف املدر�شة العادية  والرتكيز على قدراتهم ومواهبهم 

على  الرتكيز  من  اأكرث  الال�شفية   واالأن�شطة  امل�شاندة  اخلدمات  وغرف  امل�شادر  غرف  يف 

العجز والق�شور لديهم.
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ـ �إعد�د الطالب ال�شم للتفاعل الرتبوي والتعليمي والثقايف واملهني والفني  لتحقيق مراكز 

العمرية  للمراحل  املختلفة   املجاالت  يف  و  اململكة  وخارج  داخل  امل�شابقات  يف  متقدمة 

املختلفة وفق قدراتها  .

ـ تطويع التقنية احلديثة  خلدمة هذه الفئات  تربوياً ومتكينهم من ا�شتخدامها و التعامل معها 

ومتكينهم من التعلم الذاتي عن طريقها  .

الفنية  مواهبهم  وتنمية  ال�شم   لدى  والتقني  والفني  املهني  التدريب  وتطوير  تنمية  ـ 

واملهارية  

اأحدث  ال�شم , وهذه  طالبهم  نفو�س  يف  املوهبة  يزرعون  كيف  ال�شم  معلمي  تدريب  ـ 

التوجهات يف تعليمهم لال�شتفادة من القدرات واملواهب لديهم وخا�شة يف برامج الدمج 

حت�شني  ـ   . املدر�شة   يف  للموهوبني  املقدمة  اخلدمات  من  الطالب  هوؤالء  ي�شتفيد  حيث 

الكفاية الداخلية واخلارجية للنظام التعليم العام  لي�شملهم �شمن طالبه . 

 النطق والكالم  وتزويدهن  باملهارات  
ّ

ـ التح�شني النوعي لكفاءة  , معلميِّ  ال�شم واأخ�شائي

ال�شاملة واملتكاملة  عن طريق الدورات واللقاءات  .ـ تطوير البيئة التعليمية وبناء اخلريطة 

املدر�شية لت�شتجيب 

للتغريات الكمية والكيفية املتوقعة يف املرحلة املقبلة . ـ ا�شتخدام الكمبيوتر يف جماالت 

الت�شخي�س والعالج لكل اأمرا�س التخاطب .
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