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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 

ثنائي اللغة / ثنائي الثقافة

)Bilingual / Bicultural (

هديل بنت حممد العواد 

م��������ع��������ي��������دة ب������ق�������������ص������م ال����������رب����������ي����������ة اخل����������ا�����������ص����������ة - 

������ص�����ع�����ود        امل�������ل�������ك  ج������ام������ع������ة   - ال�������رب�������ي�������ة  ك�����ل�����ي�����ة 

ملخ�ص الورقة :

تهدف هذه الورقة اإىل تقدمي اإطار نظري الإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة / ثنائي الثقافة  ) 

Bilingual / Bicultural( والتي تعترب من اأحدث التوجهات العاملية يف جمال تربية 
وتعليم ال�شم . 

و�شت�شتمل ورقة العمل على املحاور التالية :

	التطور التاريخي يف جمال تربية وتعليم ال�شم .
كل  وايجابيات  �شلبيات  ذكر  مع  ال�شم  وتعليم  تربية  يف  امل�شتخدمة  التوا�شل  	طرق 

طريقة 

	تعريف اإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة / ثنائي الثقافة  .
	العوامل التي �شاهمت يف ظهور وتبني اإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة / ثنائي الثقافة .

	العوامل الالزم توافرها  لنجاح تعليم ال�شم من خالل اإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة / ثنائي 
الثقافة .

	تاأثري التعليم الثنائي على اخل�شائ�س النف�شية واالجتماعية واملعرفية واالأكادميية .
	اأمثلة لبع�س ا�شرتاتيجيات ثنائي اللغة املطبقة يف تعليم ال�شم .

. 	)Deaf Culture( مفهوم ثقافة ال�شم

	العقبات التي تعرت�س تطبيق ثنائي اللغة / ثنائي الثقافة يف اململكة العربية ال�شعودية .
	التو�شيات . 
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مقدمة :

 , االآخرين  واإىل  من  وخرباته  م�شاعره  و  اأفكاره  لنقل  الفرد  و�شيلة  هو  التوا�شل  يعترب 

فال�شمم   , االأ�شوات وح�شب  �شماع  القدرة على  فقدان  تنح�رش يف  ال�شم ال  فم�شكلة 

يرتتب عليه اآثار كثرية على م�شتوى النمو اللغوي واملعريف واالجتماعي والتح�شيلي , اإذا 

مل يتم اختيار وا�شتخدام قنوات ات�شال طبيعية و منا�شبة خل�شائ�شهم .

ومتثل اللغة اأكرث مظاهر التوا�شل �شيوعاً و اأهمية لدى املجتمعات , فلكل جمتمع نظامه 

اأفراده  , فهي و�شيلة  لغة  بدون وجود  به بحيث ال ميكن ت�شور جمتمع  اللغوي اخلا�س 

للتفاعل والتوا�شل مع االآخرين . 

وقد اختلفت وجهات النظر حول اأف�شل طريقة للتوا�شل  مع ال�شم وتعليمهم باختالف 

النظرة نحو ال�شم وال�شمم فهناك اأ�شحاب النظرة الطبية والذين يركزون على تعريف 

ال�شمم على اأنها اإعاقة اأو عيب واأن االأفراد ال�شم اأقل من االأفراد ال�شامعني ويبحثون عن 

القوقعة ( ويركزون على ا�شتخام ) املعينات  ال�شمع , زراعة  عالج لل�شمم )تدريبات 

ال�شمعية , قراءة ال�شفاه , التوا�شل اللفظي , وحتا�شي ا�شتخام لغة االإ�شارة وو�شفها باأنها 

ال�شم  املكت�شبة لالأفراد  اللغة  اأنها  العربية على  اللغة  اإىل  العربية وينظرون  اللغة  اأقل من 

النظرة  اأ�شحاب  وهنا   . ال�شامعني  مع  للتفاعل  منوذج  اأف�شل  ال�شامع  الفرد  ,ويعتربون 

الثقافية والتي تعرتف وتقبل بال�شمم وتركز على قدرات االأفراد ال�شم ,وعلى ا�شتخدام 

ال�شم  ثقافة جمتمع  واأعراف  قيم  احرتام  مع  االإ�شارة  لغة  , مرتجمي  الب�رشية  املعينات 

وتنظر اإىل لغة االإ�شارة على اأنها هي اللغة املكت�شبة لالأفراد ال�شم وهي م�شاوية للغة العربية 

, وتعترب الفرد االأ�شم الرا�شد اأف�شل منوذج للتفاعل مع ال�شم �شغار ال�شن وت�شجع ال�شم 

على التفاعل مع جمتمع ال�شم وجميع اأفراد املجتمع  . )الرتكي ,٢00٦م(. وقد اأكدت 

نتائج الدرا�شات والبحوث على اأن لغة االإ�شارة متثل اأهمية ق�شوى لالأفراد ال�شم مقارنة 

بالطرق االأخرى التي ي�شتخدمها ال�شم,فهي بالن�شبة لهم متثل اللغة الطبيعية مثل الكالم 

ال�شوتي لل�شامعني .)عبد احلي, 1٩٩8م ( .  ومبا اأن لغة االإ�شارة تتطور ب�شكل فطري من 

خالل عملية التوا�شل بني االأفراد ال�شم ,فاإن كفاءة االأ�شم يف اللغة االأوىل الطبيعية تزيد 
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القراءة والكتابة. وبالن�شبة  املعرفية يف  تنمية مهاراته  الثانية و  اللغة  تعلم  من قدرته على 

االإ�شارة  لغة  جعل  املهم  من  لذلك   , للتعلم  االأ�شهل  اللغة  هي  االإ�شارة  لغة  تعد  لل�شم 

االأ�شا�س الذي ي�شتخدم يف تطوير لغتهم الثانية. 

وانطالًق مما �شبق فاإن ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات ثنائي اللغة ) Bilingual( ثنائي الثقافة 

)Bicultural ( يف تربية و تعليم ال�شم  يحمل اأهمية كبرية لفتح اآفاق جديدة لتو�شيع 
جماالت اخلربة اأمامهم  و ال�شعي لتطوير كفاءتهم اللغوية والتوا�شلية اأ بحيث ي�شبحوا 

قادرين على التوا�شل والتكيف بفعالية مع اأكرث من لغة واأكرث من ثقافة. . 

التطور التاريخي يف جمال تربية وتعليم ال�صم :

 جند اأن االختالف حول اأف�شل طريقة للتوا�شل مع ال�شم وتعليمهم اختلفت باختالف 

التطور التاريخي يف جمال تربية وتعليم ال�شم , ومن اأبرز طرق التوا�شل املختلف حولها 

هي  التوا�شل ال�شفهي الذي ميثل الكالم فيه قناة التوا�شل الرئي�شية .ويت�شمن هذا النظام 

يف التوا�شل ا�شتخدام ال�شمع املتبقي من خالل التدريب ال�شمعي وت�شخيم ال�شوت, 

وقراءة ال�شفاه ,والكالم .وي�شتند هذا االأ�شلوب يف التوا�شل اإىل حقيقة اأن االأ�شخا�س 

ي�شمى  ما  وهذا  ال�شمعية  القدرة  بع�س  لديهم  احلاالت  من  العظمى  الغالبية  ,يف  ال�شم 

بالطرق  وتنميته  تطويره  يجب  ال�شمع  وهذا   )residud hearing( املتبقي  بال�شمع 

املختلفة . )اخلطيب , 1٩٩8( .

والطريقة الثانية هي لغة االإ�شارة )sign language( وهي تعتمد على ا�شتخدام الرموز 

  Finger اليدوية املرئية لتمثيل الكلمات واملفاهيم واالأفكار , اأو ا�شتخدام اأبجدية االأ�شابع

)Spleling( التي تعترب جزء من لغة االإ�شارة  لتمثيل الكلمات واملفاهيم واالأفكار التي 

الميكن التعبري عنها بلغة االإ�شارة .  حيث تعود البداية الفعلية اإىل ال�رشاع بني الطريقتني 

اإىل عام 1880م حيث مت عقد املوؤمتر العايل لل�شم يف ميالن باإيطاليا ومعه مت اإقرار الطريقة 

ال�شفهية كاأف�شل طريقة يجب اإتباعها لتعليم ال�شم وعدم ا�شتخدام لغة االإ�شارة ومن اأ�شهر 

من تزعموا اإ�شدار هذا القرار الك�شندر جراهام بل . )الري�س,٢00٦م(.

االأمريكية  املتحدة  الواليات  ال�شم يف  تعليم  امل�شئولني عن  قام   القرار  لهذا  ونتيجة   
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التالميذ  تعليم  االإ�شارة يف  لغة  ا�شتخدام  بتحرمي   ) 1٩70م  اإىل  الفرتة من )1870م  يف 

ال�شم يف املرحلة االبتدائية واكتفوا با�شتخدام الطريقة ال�شفهية فقط , ولكنهم يف نهاية 

االأمر ف�شلوا يف منع التالميذ ال�شم من ا�شتخدام لغة االإ�شارة , والتي ظلت حية طوال 

تلك الفرتة داخل جمتمع ال�شم ,فلم يكن اأمامهم �شوى االعرتاف بلغة االإ�شارة , واإعادة 

ا�شتخدامها مرة اأخرى يف تعليم التالميذ ال�شم . )اللقاين , اأحمد ,1٩٩٩م (. ويف بداية 

منت�شف ال�شتينات اأدت عوامل عديدة اإىل العودة مرة اأخرى اإىل لغة االإ�شارة ولكن بطرق 

بع�س  وتغيري  تطويعها  مت  بل  االأ�شا�شي  ب�شكلها  االإ�شارة  لغة  ت�شتخدم  مل  حيث  خمتلفة 

قواعدها لتنا�شب اللغة املنطوقة. ومن اأمثلة هذه النظم والطرق:

)cude speech( 1ـ طريقة الكالم التلميحي اأو املرمز

هو نظام الأو�شاع اليد حول الوجه لتمييز االأ�شوات الكالمية التي تت�شابه يف خمرجها 

التوا�شل  خالل  بو�شوح  ترى  ال  التي  الكالمية  االأ�شوات  لتو�شيح  اأو  ال�شفاه,  على 

ال�شفاهي مثل Pat , Mat , Bat . حيث اإن كل �شوت كالمي له و�شع لليد على جانب 

ا�شتنبط  Cornet,Q  )1٩7٦( يف جامعة  الذقن, وقد  اأو حتت  الذقن  الفم, على  من 

 The( جالوديت بوا�شنطن نظاماً اأوليا ا�شتخدام يف الدمنارك اأطلق عليه نظام اليد و الفم

Moth-hand( وهو نظام خا�س باالأ�شوات الكالمية غري املرئية اأو الغام�شة.
) Seeing Essential English() SEE1( ٢-الروؤية االجنليزية االأ�شا�شية

ال�شتينات  التي تطورت خالل  اليدوية العديدة  هذه الطريقة كانت واحدة من الطرق 

من القرن املا�شي )1٩٦0( كا�شتجابة للنق�س الوا�شح يف جناح الربامج اليومية ال�شفهية, 

االإجنليزية  اليدوية  لالإ�شارات  العامة  الطريقة  اأو  االأمريكية  االإ�شارة  لغة  تقبل  من  وبداًل 

امل�شتخدمة بوا�شطة ال�شم, ويف كثري من املدار�س الداخلية ابتكرت عدة طرق تقوم على 

مقدمتني هما:

1- االإ�شارات: كحركات عامه اأكرث �شهوله يف قراءتها و القيام بها من جانب االأطفال 

ال�شم باملقارنة باالأ�شوات الكالمية والهجاء االإ�شبعي.

٢- حينما كانت االإجنليزية هي اللغة العامة التي يجب اأن يك�شبها االأطفال ال�شم كلغة 
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اأواًل وبذلك ابتكرت الطرق اليدوية االإجنليزية التي تدعم هذه الطريقة, وتق�شم كلمات 

اللغة االإجنليزية اإىل ثالث جمموعات:

. Basic Words كلمات اأ�شا�شية -

. Complex Words كلمات معقدة -

.Compound Words كلمات مركبة -

) )Signing Exact English( )SeeII 2- الإجنليزية بالإ�صارات

تختلف  اأنها  اإال   )SEI( الروؤية  على  القائمة  االإجنليزية  طريقة  ت�شبه  الطريقة  هذه  اإن 

عنها يف عدة جوانب, وبخا�شة يف التعامل مع الكلمات املعقدة واملركبة, حيث ت�شنف 

طريقة )SEEI( الكلمات اإىل ثالث جمموعات مثل طريقة )SEEII( )اأ�شا�شية- مركبة- 

معقدة( واأي�شاً ت�شتخدم معايري الختيار اإ�شارة الكلمات على اأ�شا�س طريقة اثنني من ثالثة 

 SEEII,SEEI الطريقتني  اإن االختالف اجلوهري فيما بني  )املعنى, الهجاء, ال�شوت(. 

ميكن يف ماهية اأ�شل جذور الكلمة, وتكوين )ت�شكيل الكلمات( املركبة واملعقدة.

  )Total communication ( ويف خ�شم هذه الطرق ظهرت طريقة التوا�شل الكلي 

التي انت�رشت ب�شكل كبري بني معلمي االأطفال ال�شم و�شعاف ال�شمع. وين�شب م�شطلح 

التوا�شل الكلي اإىل روي هولكومب Roy( Holcomb( )1٩٦7(, وهو عنوان لفل�شفة 

يف التوا�شل ولي�س طريقة ,وي�شمل التوا�شل الكلي عديدا من طرق التوا�شل )اليدوي

,ال�شفاهي,ال�شمعي,الكتابي(  اعتمادا على احتياجات الطفل,حيث اإن التوا�شل الكلي 

يعطي للمدر�س احلق يف ا�شتخدام طريقة اأو اأكرث من طرق التوا�شل للطفل يف مرحلة ما 

املنطوق)Spokn Communication(مالئما  التوا�شل  يكون  ما,لذلك  موقف  ,يف 

الكتابي,ويف مواقف  التوا�شل  االإ�شارة ,وثالثة يكون  اأخرى تكون  ما, ومواقف  ملوقف 

ي�شتخدم   )  Simultaneous communication( املتزامن  التوا�شل  يكون  اأخرى 

للعمل اأف�شل .)حنفي ,٢004م ( .

لكن كان التوا�شل الكلي من اأكرث الفل�شفات التي اأ�شيء فهمها وتطبيقها مع الطالب 

ال�شم و�شعاف ال�شمع االأمر الذي اأدى اإىل ظهور اإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة /ثنائي الثقافة 
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 Signed( ال�شويدية  االإ�شارة  طريقة  كانت  حيث   ,  )Bilingual / Bicultural(
Swedish( ت�شتخدم كطريقة للتوا�شل يف مدار�س ال�شم اإىل اأن اأقر الربملان ال�شويدي يف 
عام 1٩81م قانونا يوؤكد على اأن لغة االإ�شارة ال�شويدية هي اللغة االأوىل والطبيعية لل�شم 

يف ال�شويد وبالتايل اأحقية االأ�شم الإتقان املهارات اللغوية للغة االإ�شارة واللغة ال�شويدية 

 )Swedish Sign Language-SSL  ( ال�شويدية  االإ�شارة  لغة  ت�شبح  اأن  اإىل  اأدى  مما 

هي اللغة التي ت�شتخدم لتدري�س ال�شم يف ال�شويد وما �شبق يعد البداية الفعلية لطريقة 

ثنائي اللغة /ثنائي الثقافة علما باأن هذه الطريقة مل تطبق فعليا اإال مع بداية الثمانينات . 

)الري�س,٢00٦(.

تعريف ثنائي اللغة / ثنائي الثقافة :

 تعترب ثنائي اللغة )Bilingual ( ثنائي الثقافة )Bicultural ( اأحدث االجتاهات يف 

اللغة االأوىل والطبيعية  االإ�شارة هي  لغة  اأن  اأ�شا�س  ال�شم والتي تقوم على  تربية وتعليم 

للطفل االأ�شم والتي من خاللها يتم تدري�شه لغة املجتمع الذي يعي�س فيه كلغة ثانية ,كما 

اأ�شا�س �رشورة ربط اللغة بالثقافة وتعريف الطفل االأ�شم بثقافة ال�شم وثقافة  تقوم على 

القدرة على   )  Bilingual( اللغة ثنائية  وتت�شمن   . فيه  يعي�س  الذي  ال�شامعني  جمتمع 

ا�شتخدام لغتني خمتلفتني بنجاح .

عادات  وفهم  ثقافتني  مع  التعامل  على  قادر  �شخ�س  هو  الثقافة  ثنائي  ال�شخ�س  اأما   

نقاًل عن  ,٢00٢م(  املللي   ( اأ�شارت  وقد   .) ,٢007م  �شعرية  )اأبو  وتقاليدهما  الثقافتني 

يتنقل  اأن  ي�شتطيع  الذي  الثقافة هو  ثنائي  ال�شخ�س  باأن   )Finnegan  , فينكان )1٩٩8 

والتقاليد  العادات  فهم  تت�شمن  الثقافة  فثنائية  خمتلفتني,  ثقافتني  وبني  �شمن  بحرية 

كل  �شمن  التوقعات  مع  التكيف  على  والقدرة  ثقافة,  كل  �شمن  املتوقعة  واملمار�شات 

واحدة منهما.

الطالب  ذلك  ( هو   Deaf  Bilingual Student  ( اللغة  ثنائي  االأ�شم   والطالب   

اأما   .   )  Li , Ying, اليومية )2005  لغتني يف حاجاته  ا�شتخدام  القادر على  االأ�شم 
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ثنائية القراءة والكتابة )Bilitracy ( فهي القدرة على القراءة والكتابة بكفاءة يف لغتني 

. )Li , Ying, 2005  (  . ويف هذا االأ�شلوب فاإنه اليتم التحدث باللغة املنطوقة اأثناء 

الناجتة عن  الب�رشية   ) )الر�شالة  االإ�شارة  يف�شد  االإ�شارة الأن ذلك �شوف  لغة  باأداء  القيام 

اإي�شال االأهداف  اأقل فائدة ولن يتم  ا�شتخدام لغة االإ�شارة و�شوف تكون اللغة املنطوقة 

املحددة من عملية التوا�شل 

 )اأبو �شعرية ,٢007م (    نقاًل عن   ) Sharon&Keith,1997( (. ويهدف التعليم 

املتاح  املنهاج  ال�شم  االأطفال  للعديد من  فبالن�شبة   , اأو�شع  تقدمي منهاج  اإىل  اللغة  ثنائي 

التي يتم تعليم االأ�شم  اللغة  التعلم ولكن الأن  حمدود, لي�س ب�شبب عدم قدرتهم على 

من خاللها حمدودة االإمكانات, فالتعليم ثنائي اللغة يعطي مرونة يف تطوير املنهاج املعد 

بتطوير  عليها  اال�شتناد  ي�شتطيعون  لديهم  لغوية  كفاءة  يخلق  املتطور  املنهاج  وهذا  لهم 

مهاراتهم التعليمية, مما يولد �شعوراً اإيجابياً لدى االأطفال ال�شم حول اأنف�شهم كاأ�شخا�س 

�شم وثقتهم بقدرتهم على التعليم الذاتي امل�شتمر مدى احلياة.

وعند تعليم ال�صم بهذه الطريقة يجب االهتمام مبا يلي :

1ـ الرتكيز على املعنى اأكرث من الكلمات .

٢ـ حتديد االأفكار الرئي�شية .

3ـ ربط املعلومات اجلديدة بال�شابقة .

4ـ التفكري باملعنى الكلي للمادة )الر�شالة ( املراد اإي�شالها . )اأبو �شعرية ,٢007م (. نقاًل 

. )Smith,2004  (  عن

/ثنائي  اللغة  ثنائي  اإ�صرتاتيجية  وتبني  ظهور  على  �صاعدت  التي  العوامل 

الثقافة:

لقد �صاعدت عوامل عديدة  على هذا التطور، ومنها :

االإ�شارة  لغات  متثل  ال  والثمانينات  ال�شبعينات  يف  ا�شتخدمت  التي  االإ�شارية  النظم  1ـ 

اأنظمة غري طبيعية  تعترب  بل  ال�شم  قبل  ب�شكل طبيعي من  اكت�شابها  يتم  التي  االأ�شلية 

وخمرتعة. 
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٢ـ ي�شتحيل تقدمي منوذج حقيقي للغة االإ�شارة واللغة املنطوقة عند تقدميهما يف نف�س الوقت 

ب�شبب عدم االلتزام بقواعد اأي منهما  .

3ـ العديد من البحوث والدرا�شات وجدت عالقة قوية بني مهارات الطفل االأ�شم يف لغة 

االإ�شارة االأمريكية ومهاراته يف القراءة والكتابة )باللغة االإجنليزية(بحيث كلما ح�شل 

على درجة اأعلى يف تقييم لغة االإ�شارة كلما كانت درجاته يف القراءة والكتابة اأعلى .

4ـ  البحوث التي در�شت ثنائية اللغة لدى االأطفال وجدت اأن لها تاأثري اإيجابي من ناحية 

تنمية القدرات العقلية واالإبتكارية لديهم .

5ـ ما اأثبته وليام �شتوكي William Stoke  يف)ال�شتينات(  من خالل درا�شاته وبحوثه 

املرتبطة بلغة االإ�شارة والتي ن�رشت يف عام 1٩٦0م اأن لغة االإ�شارة لغة حقيقية دقيقة 

لها قواعدها واأ�ش�شها املنظمة لها مثل اللغات املنطوقة .

٦ـ اأن البحوث والدرا�شات التي قارنت بني امل�شتوى االأكادميي واللغوي والنف�شي للطالب 

ال�شم من اآباء �شم والطالب ال�شم من اآباء �شامعني اأكدت على اأن م�شتوى املجموعة 

االأوىل يفوق بكثري م�شتوى املجموعة الثانية. 

7 ـ اأثبتت الطريقة ال�شفهية ف�شلها يف العملية التعليمية حيث اأن خريجي الثانوية العامة 

من ال�شم يعادلون يف مهارات القراءة والكتابة م�شتوى طالب �شامع يف ال�شف الرابع 

ابتدائي تقريباً. 

8ـ االعرتاف بال�شم كاأقلية ثقافية )الري�س,٢00٦( .

٩ـ من الفروق اجلوهرية بني هذا االأ�شلوب وغريه من اأ�شاليب تعليم االأفراد ال�شم احرتام 

هذا االأ�شلوب للغتني لغة االإ�شارة واللغة االجنليزية باعتبارهما مت�شاويتني . 

ثنائي  اإ�صرتاتيجية  خالل  من  ال�صم  تعليم  لنجاح  توافرها   الالزم  العوامل 

اللغة / ثنائي الثقافة من وجة نظر الباحثة :

النقاط  االعتبار  عني  يف  ناأخذ  اأن  يجب  ال�شم  وتعليم  تربية  يف  الثقافة  ثنائي  لتطبيق 

التالية:
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بتعليم االأطفال  ليقوموا  ثقافة ال�شم ولغتهم   اإعداد وتوفري معلمني �شم ميثلون  •يتم  	
ال�شم )لغة االإ�شارة وثقافة ال�شم (.

•اأهمية وجود املعلمني ال�شامعني ليمثلوا ثقافة جمتمع ال�شامعني ولغتهم )اللغة العربية  	
وعادات وتقاليد املجتمع( . 

•اأن يتم ت�شمني مناهج ال�شم معلومات عن ثقافة وتاريخ ال�شم . 	
الثقافة  اللغة /ثنائي  ثنائي  طريقة  با�شتخدام  التدري�س  باإ�شرتاتيجيات  املعلمني  •اإملام  	
مع �رشورة تنمية مهارة االنتقال املتبادل بني لغة االإ�شارة واللغة العربية اعتمادا على 

اأهداف الدر�س واملوقف التعليمي. 

التعليمي  الربنامج  تخطيط  يف  للم�شاركة  الرا�شدون  لل�شم  الفر�شة  تتاح  اأن  •يجب  	
لطريقة ثنائي اللغة /ثنائي الثقافة , وامل�شاركة يف تنفيذه ,وكذلك تقييمه.

وانعكا�شاتها  الثقافة  /ثنائي  اللغة  ثنائي  اإ�شرتاتيجية  مبفهوم  االأ�ــرشة  توعية  •يجب  	
النف�شي واالنفعايل الأبنائهم ودورهم يف تعليم وتفعيل هذه  التوافق  االيجابية على 

الطريقة يف كافة مواقف االت�شال املختلفة مع طفلها اإ�شافة اإىل توعيتهم بثقافة ال�شم 

والتي  بال�شم  اخلا�شة  الو�شائل  واالأجهزة  واأهم  االإ�شارة  لغة  فيها وهو  واأهم عن�رش 

ت�شاعده على التكيف مع املجتمع.

واأهمية  وثقافتهم  ال�شم  وبلغة  الثقافة  /ثنائي  اللغة  ثنائي  بطريقة  املجتمع  •توعية  	
احرتامها وتقبلها واالأجهزة والو�شائل اخلا�شة بال�شم. 

•اأن تتم مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ال�شم من خالل اإجراء بع�س التعديالت  	
ال�شفية وا�شتخدام الو�شائل التقنية احلديثة يف تعليم ال�شم كاأجهزة احلا�شب االآيل, 

االأقرا�س ,ال�شفافيات , االأجهزة التي تقوم بتحويل الرموز املنطوقة اإىل رموز ب�رشية 

مكتوبة,الفيديو وغريها  .

ثنائي  طريقة  لتطبيق  ال�شم  التالميذ  يحتاجها  التي  امل�شاندة  اخلدمات  توفري  •اأهمية  	
النطق والتخاطب  :اأخ�شائي  اأمثلة هذه اخلدمات  بفاعلية ومن  الثقافة  اللغة /ثنائي 

,اأخ�شائي العالج الرتفيهي , اأخ�شائي العالج الوظيفي, اأخ�شائي االإر�شاد االأ�رشي 

, خدمات التدخل املبكر.
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•توفري دورات تدريبية يف لغة االإ�شارة الأ�رش التالميذ ال�شم ال�شامعني الأن لغة االإ�شارة  	
تعترب بالن�شبة لهم اللغة الثانية .

اللغة / ثنائي  ا�شرتاتيجيات  تطبيق  على  لتدريبهم  للمعلمني  تدريبية  دورات  •توفري  	
ثنائي الثقافة.

بهدف  وتاريخهم  ولغتهم  ال�شم  ثقافة  تتناول  التي  املرئية  والو�شائل  الكتب  •توفري  	
واالختالف  ال�شبه  واأوجــه   , ال�شخ�شية  بهويتهم  املعرفة  ال�شم  التالميذ  اإك�شاب 

اإىل  اإ�شافة  ال�شامعني  وبني جمتمع  بينهم  والثقافية  واالجتماعية  اللغوية  الناحية  من 

توعيتهم باأهم اخلدمات امل�شاندة والتعديالت البيئية التي يجب اأن يح�شلوا عليها.

اخلربات  تبادل  ال�شامع يف  واملعلم  االأ�شم  املعلم  بني  متبادل  تعاون  هناك  يكون  •اأن  	
و�شنع القرارات وتخطيط وتنفيذ اخلطة التعليمية وتبادل الثقافات.

واملعرفية  واالجتماعية  النف�صية  اخل�صائ�ص  على  الثنائي  التعليم  تاأثري 

واالأكادميية :

اللغة  التعليم ثنائي  تعد جتربة دانييل بوفيت )Bouvet ,1979(  التجربة االأوىل يف 

ففي عام 1٩7٩م افتتحت �شفاً يف الرو�شة ثنائي اللغة يتم التعليم فيه من قبل فريق يتكون 

من مدر�س ي�شمع ومدر�س اأ�شم كل منهما كان يتفاعل مع االأطفال ال�شم بلغته. 

وكان من اأهم نتائج هذه الدرا�شة :

1ـ التغلب على امل�شكالت النف�شية و الرتبوية لالأطفال ال�شم يف �شن ماقبل املدر�شة.

٢ ـ حتول االأطفال ال�شم اإىل اأطفال قادرين على التوا�شل واكت�شاب املهارات الالزمة 

للتوا�شل مع االآخرين  اإىل تطوير قدرات منا�شبة  ال�شم  االأطفال  الكالم.وتو�شل  لتعلم 

ت�شمح لهم مبتابعة تعليمهم النظامي يف املدار�س . 

يف   )  Melissa ,Delana & Other 2007( واآخرين  ديالآنا  ميلي�شا  وتو�شلت   

درا�شتها اإىل فاعلية جناح لغة االإ�شارة  يف تعليم الطالب ال�شم اللغة االجنليزية ,   كما اأ�شار   

اآندرو�س اإف جني واآخرون) Andrews ,F,Jean & Others 2006( يف درا�شته اأن 
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الطالب ال�شم و�شعاف ال�شمع لهم �شمات م�شرتكة يف تعلم االجنليزية كلغة ثانية , واأي�شاً 

ي�شرتكون يف اختالفات اأ�شا�شية حيث اأن ثنائي اللغة من ال�شم ال يتلقون الكم واجلودة 

ا�شتخدام  ي�شتدعي  مما  لل�شم  �شعبة  التعلم  عمليات  يجعل  وهذا  ال�شمع  �شعيفي  مثل 

 : مثل  اللغة  ثنائي  ملعلمي  املتاحة  احلديثة  التدري�شية  واال�شرتاتيجيات  الب�رشية  التقنيات 

والكتابة  القراءة  لتعلم  متوازنة  كاإ�شرتاتيجية   )Previw-View-Reviw( اإ�شرتاتيجية

بهدف تدري�س مفاهيم العلوم ب�شورة حية من قبل املعلمني لتنمية موارد التعلم املزدوج 

اللغوي بني لغة االإ�شارة االأمريكية واالإجنليزية وبني االأ�شبانية واالإجنليزية . كمااأ�شار مارك 

مريي�شتو واآخرين) Marek ,Meristo  & Others 2007 ( يف درا�شته : اأن االت�شال 

عرب لغة االإ�شارة يف بيئة ثنائية اللغة ي�شهل تبادل احلوار الذي يرقى بالتعبري  . وقد اأثبت 

نوفر �شتيفن اإم واآخرون )Nover ,Stephen M & Others 2002 ( يف درا�شته اإىل 

اأن الطالب ال�شم امل�شاركون يف برنامج ثنائية اللغة  والذين لديهم معلمون يف ثنائية اللغة 

حت�شن م�شتواهم وحت�شيلهم من خالل االختبارات الفرعية )Stanford( يف مفردات 

يف  ال�شغرية  املجموعات  كانت  اأي�شاً   , اأعوام  ثالثة  من  الأكرث  وتعلمها  االجنليزية  اللغة 

ثنائية اللغة مابني اأعمار )8-1٢( عام حققوا معدالت اأعلى يف املقايي�س الوطنية للطالب 

ال�شم يف الثالث اختبارات اللغوية , اإ�شافة اإىل اأن احلالة ال�شمعية لالآباء مل توؤثر على 

اأداء الطالب يف املجموعة �شغري ة ال�شن من )8-1٢( عام . 

 )Virginea واآخـــــــريـــــــن  ـــــريا  ـــــت ـــــول ف ـــا  ـــي ـــن ـــريجـــي ف ـــت  ـــل ـــش ـــو� ت كــــمــــا 

من  ا�شتفادوا  الطالب  جميع  اأن  اإىل  درا�شتها  يف   Volterra&Others,1995(

الطرق  ا�شتخدام  اأهمية  اإىل  .وتو�شلت  حا�شوبي  برنامج  بو�شاطة  اللغة  ثنائي  التعليم 

�شتيفن  اإم  ونوفر  جني  اإف  اأندرو�س  اأ�شار  وقد   . ال�شم   االأطفال  تعليم  يف  اللغة  ثنائية 

تنمية  دعم  اأهمية  اإىل   ,)Andrews ,F,Jean ,Nover, M,Stephen,1999(

ازدواجية اللغة كطريقة يف تدري�س لغة االإ�شارة واالجنليزية . كما تو�شلت درا�شة ) اإيفان�س 

�شي جي )Evans ,C, J,2004  (   اإىل اأن اال�شرتاتيجيات امل�شتخدمة مثل ا�شتخدام لغة 

االإ�شارة ) ASL( كلغة تعلم وعمل ترجمة معتمدة على املفهوم اأكرث من الرتجمة احلرفية 

يف تعلم الكتابة . 
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وقد  ال�شمنارات  من  العديد  مناق�شة  ال�شم  لتعليم   )Kansas( مدار�س  يف  مت  وقد 

ناق�س ال)Seminar 3.8,2006( بعنوان : تعلم الطالب ال�شم بثنائية اللغة من خالل 

كان  وقد   . هادف  ا�شتخدام  خالل  من   )Preview- view-review ( اإ�شرتاتيجية 

تعلم  ذلك يف  وتطبيق  ف�شولهم  اللغة يف  ثنائية  با�شتخدام  امل�شاركون  يقوم  اأن  الهدف 

الطالب ح�شب قدراتهم واأن يعك�س امل�شاركون ا�شتخدامهم الإ�شرتاتيجية )PVR( يف 

التدري�س ا�شتخداماً هادفاً مقارنة باال�شتخدام احلايل 

ويف درا�شة قامت بها ينق يل )Ying ,Li ,2006( والتي هدفت  اإىل تدري�س الطالب 

تت�شمن  التي   )PVR( اللغة  ثنائي  ا�شرتايجية  با�شتخدام  العلوم  ن�شو�س  قراءة  ال�شم 

تطبيق ا�شرتاتيجيات خا�شة مثل : اأ�شاليب اإعادة الق�ش�س , تو�شلت الدرا�شة اإىل فاعلية 

اإ�شرتاتيجية )PVR( يف فهم الطالب ال�شم ملفاهيم ن�شو�س العلوم املقروءة .

 Yvonnes. FREEMANوقد اأ�شار اآفون�س فرميان وديفيد اإي فرميان يف درا�شتهما

David E , FREEMAN,2006 )&( وكان اأهم النتائج التي تو�شلت لها الدرا�شة 
اأهمية تعلم ثنائية  القراءة والكتابة من خالل حمتوى االأفكار وميكن اأن ترتب االأفكار من 

خالل ا�شتخدام )PVR( وقاموا بعر�س عدد من االأ�شباب لتنظيم عر�س املنهج .

 )Maria ,Koutsoubou &Others,2007( ولقد اأ�شارت ماريا كوت�شوبوا  واآخرين 

يف درا�شتها وكان من اأهم نتائج الدرا�شة :اأن ا�شتخدام اللغة يف �شكل ترجمة كلغة كتابة 

ثانية ميكن اأن ي�شهل بع�س ال�شمات مثل : تنظيم الن�س , ولكن لي�س الكل كقواعد الن�س 

. ومت مناق�شة ثنائية اللغة يف تعليم ال�شم .

Marek ,Meristo  & Others 2007 (يف  اأ�شار مارك مريي�شتو واآخرين )  كما 

درا�شته التي تو�شلت  اإىل  اأن االت�شال عرب لغة االإ�شارة يف بيئة ثنائية اللغة ي�شهل تبادل 

احلوار الذي يرقى بالتعبري )TOM( وذلك مب�شاعدة االأطفال على مراقبة احلاالت الذهنية 

لالآخرين .

 Laurene,Simms & Helen,( ثومان  هيلني  و  �شامي�س  لورين  اأ�ــشــارت  كما 

Thumann,2007(يف درا�شتهما اإىل �رشورة اإعادة التفكري يف وجهات النظر اخلا�شة 
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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 

باملعلمني يف تعاملهم بالطالب ال�شم واإعادة هيكلة طرق التدري�س امل�شتخدمة يف تعليم 

ال�شم .

كما اأ�شار هورن بيرتا )Horn,Petra,2007( وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأهمية تتبع منط 

حياة الطفل عند التخطيط املنا�شب يف تعلم اللغة , وات�شح اأن الكثري من الطالب لديهم 

امل�شتخدمة  اللغة  لي�شت   )ASL( لهم بالن�شبة  الطبيعية  اللغة  الأن  اللغة  تعلم  ق�شور يف 

داخل املنزل ,باالإ�شافة اإىل اأن دمج اكت�شاب اللغة االجنليزية ولغة االإ�شارة وتعلمهما ميكن 

اأن يحدث خارج الف�شول الدرا�شية الر�شمية .

اأمثلة لبع�ص ا�صرتاتيجيات ثنائي اللغة املطبقة يف تعليم ال�صم :

اأواًل:ا�صرتاتيجيات الف�صل مابني لغة االإ�صارة واللغة العربية:

لغة  على  املحافظة  هو  اللغتني  مابني  للف�شل  االأ�شا�شي  الهدف  فاإن  �شابقاً  ذكرنا  كما 

االإ�شارة,ومن الطرق التي ميكن من خاللها الف�شل مابني اللغتني مايلي:

1ـ )الف�شل من خالل املادة اأو املو�شوع( مثال املواد االأدبية بلغة االإ�شارة واملواد العلمية 

باللغة العربية.

اآخر  ومدر�س  االإ�شارة  لغة  ي�شتخدم  مدر�س  مثاًل  االأ�شخا�س(  طريق  عن  )الف�شل  ٢ـ 

ي�شتخدم اللغة العربية.

3ـ )الف�شل من خالل الوقت( مثاًل اأول ح�شة درا�شية تكون بلغة االإ�شارة والثانية باللغة 

العربية.

مطعم  ويف  العربية  اللغة  ا�شتخدام  يتم  املكتبة  يف  مثاًل:  املكان(  خالل  من  )الف�شل  4ـ 

املدر�شة ت�شتخدم لغة االإ�شارة.

5ـ الف�شل )من خالل نوع الن�شاط( مثاًل املناق�شة بلغة االإ�شارة والتلخي�س باللغة العربية.

٦ـ الف�شل) من خالل اأدوات املنهج( فمثاًل الكتاب باللغة العربية وDVDاأوCDامل�شاحب 

للكتاب يكون بلغة االإ�شارة.

ثانيًا:اإ�صرتاتيجية preview-view-review نظرة عامة متهيدية-درا�صة-مراجعة

بهذه الطريقة يقوم املعلم بتقدمي الدر�س باللغة العربية )قراءة ق�شة( ومن ثم تتم املناق�شة 
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بلغة االإ�شارة واأخرياً تكون املراجعة بالغة العربية )كتابة ملخ�س للق�شة اأو اأهم العرب التي 

وردت يف الق�شة( .

ثالثًا: اإ�صرتاتيجية ال�صرح)التف�صري اأو الرتجمة( بلغة االإ�صارة :

- اأ�شع �شورة ذهنية للتلميذ بحيث يكون لدي تخيل وا�شح عن املكان واالأ�شخا�س.

- كن وا�شحاً )اأعر�س اأ�شباب ـ خلفية للمو�شوع ـ التاأثريـ ف�رش وو�شح(.

rhetoricd questions ا�شتخدم اأ�شئلة ل�شد االنتباه -

- تقم�س ال�شخ�شية.

- اأعد اجلملة ب�شيغ وكلمات واإ�شارات خمتلفة .

- اأربط االأحداث ببع�شها )قبل قليل حتدثنا عن ...تذكرون عن ما حتدثنا عن....(.

- اأ�شنع مغايرة اأو ت�شاد من خالل النفي )اإذا مر�شت اأذهب للمدر�شة .. الاأذهب للم�شت�شفى(.

- خل�س االأفكار املطروحة.

- و�شح قبل الت�شمية)موز,تفاح,برتقال.... ت�شمى فواكه(.

- قبل طرح ال�شوؤال اأعد امل�شهد الذي �شت�شاأل عنه )يف الق�شة عندما اأحتاج الولد اإىل 

بع�س املال دخل على اأبيه يف املكتب ... ماذا ح�شل؟!

- بني ما هو املطلوب بالتحديد من ال�شوؤال.)الري�س,٢00٦م(.

 : )Deaf Culture( مفهوم ثقافة ال�صم

اخلا�شة  ثقافتها  لها  فيه  تعي�س  الــذي  الكبري  املجتمع  يف  كاأقلية  ال�شم  اإىل        النظر 

ال�شم؟ بثقافة  نعني  فماذا  االآن.  حتى  العربي  العامل  يف  له  التطرق  يتم  مل  لها   واملميزة 

يف  وي�شرتكون  االإ�ــشــارة  لغة  ي�شتخدمون  الذين  ال�شم  جمموعة  تعني  ال�شم  ثقافة 

جزء  وهي  جيل.  اإىل  جيل  من  تنتقل  التي  واخلــربات  والعادات,  والقيم,  املعتقدات, 

من ثقافة املجتمع العام لكن لها ما مييزها مثل متيز بع�س مناطق اململكة ببع�س العادات 

والتقاليد و اللهجات التي متيزها عن غريها علماً باأن اأهم عن�رش يف ثقافة ال�شم وحجر 

الزاوية فيها هو لغة االإ�شارة.
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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 

ما  ال�شم  ثقافة  االأمثلة على  نقاًل عن  )Padden, 1998( ومن   )الري�س ,٢00٦م( 

يلي: اإلقاء ق�ش�س با�شتخدام اأبجدية االأ�شابع, اإلقاء ق�ش�س با�شتخدام �شكل واحد فقط 

وق�ش�شهم,  ال�شم  نكات  االأرقــام,  اإ�شارات  با�شتخدام  ق�ش�س  اإلقاء  اليد,  اإ�شكال  من 

الت�شفيق, كيفية �شد انتباه االأ�شم, تاريخ ال�شم, رق�س ال�شم, االأ�شماء بلغة االإ�شارة, ما 

يحدث عند املغادرة وترك املكان, ر�شومات ال�شم, االأجهزة التي ي�شتخدمها ال�شم...

الخ.) الري�س ,٢00٦م ( .

اململكة  يف  الثقافة  ثنائي   / اللغة  ثنائي  تطبيق  تعرت�ص  التي  العقبات 

العربية ال�صعودية :

وعلى الرغم من اأهمية تطبيق هذه الطريقة ومالها من اأثر اإيجابي على التطور اللغوي 

اأن هناك العديد من العقبات التي قد تواجهنا  اإال  واالجتماعي والثقايف للطالب ال�شم 

والتي قد حتول دون تطبيق هذه الطريق بفعالية يف الربامج الرتبوية لل�شم ولعل من اأهم 

هذه العوامل مايلي:

•عدم درا�شة قواعد لغة االإ�شارة يف اململكة العربية ال�شعودية. 	
•اجتاهات املجتمع ال�شلبية نحو ال�شم ولغة االإ�شارة. 	

حتى  العايل  التعليم  يف  �شهادات  على  حا�شلني  ال�شم  من  معلمني  وجود  •عدم  	
وقتنا احلايل.

•عدم ف�شح املجال لوجود معلمني �شم يف الربامج الرتبوية لل�شم . 	
اجلامعية  املرحلة  ال�شم يف  التالميذ  معلمي  وتدريب  اإعداد  برامج  •�شعف خطط  	
حيث اأن هذه اخلطط ال تت�شمن درا�شة ثقافة جمتمع ال�شم وتاريخهم والقواعد 

ال�شحيحة لتطبيق لغة االإ�شارة .

اكت�شاب  فاإن  وبالتايل  �شامعون  هم  ال�شم  االأطفال  اأ�رش  من  العظمى  الغالبية  •اأن  	
االأ�رشة للغة االإ�شارة قد يكون حمدودا , مما يدفعها اإىل عدم ت�شجيع وتفعيل تطبيق 

طفلها  مع  املختلفة  االت�شال  مواقف  يف  الثقافة  /ثنائي  اللغة  ثنائي  اإ�شرتاتيجية 

وحر�شها على تعليمه اللغة ال�شفوية . 
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•افتقار املكتبة ال�شعودية اإىل الكتب املتخ�ش�شة يف عامل ال�شم ولغتهم وثقافتهم. 	
•قلة عدد املتخ�ش�شني التخ�ش�س الدقيق يف هذا املجال . 	

•عدم معرفة معلمي التالميذ ال�شم لطريقة ثنائي اللغة /ثنائي الثقافة وا�شرتاتيجيات  	
تطبيقها.

•عدم توفر بع�س التقنيات احلديثة التي ت�شاعد على جناح تعليم التالميذ ال�شم لغة  	
جمتمعهم املقروءة واملكتوبة كلغة ثانية.

بثقافتهم  وعيهم  على  يوؤثر  مما  ال�شم  وتاريخ  لثقافة  ال�شم  مناهج  ت�شمني  •عدم  	
وتاريخهم .

•عدم توفر بع�س اخلدمات امل�شاندة الالزمة لتحقيق هذه الطريقة بنجاح كخدمات التدخل  	
املبكر وخدمات االإر�شاد االأ�رشي وخدمات العالج الرتفيهي والعالج الوظيفي .

اأثناء  ال�شم  التالميذ  ملعلمي  واملقدمة  االإ�شارة  لغة  التدريبية يف  الدورات  •�شعف  	
اخلدمة .

•عدم توفري دورات تدريبية يف لغة االإ�شارة الأ�رش االأطفال ال�شم ال�شامعني وعدم  	
االهتمام باإك�شابها للوالدين يف مراحل مبكرة حتى يتمكنا من حتقيق توا�شل فعال 

مع طفلهما .

وتنفيذ  تخطيط  يف  للم�شاركة  الرا�شدين  ال�شم  لالأ�شخا�س  الفر�شة  اإتاحة  •عدم  	
وتقييم الربنامج التعليمي لطريقة ثنائي اللغة /ثنائي الثقافة. 

•قلة املعلمني الذين يتقنون لغة االإ�شارة بطالقة كلغة اأوىل . 	

•اأن معظم برامج اإعداد املعلمني تركز على الطريقة الكلية . 	

التو�صيات : 

ويف �شوء ما�شبق جند اأن هناك العديد من التو�شيات التي قد ت�شهم يف التغلب على 

الثقافة يف تربية وتعليم ال�شم ولعل من  اللغة /ثنائي  ثنائي  اإ�شرتاتيجية  معوقات تطبيق 

اأهمها ما يلي:
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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 

•درا�شة قواعد لغة االإ�شارة يف اململكة العربية ال�شعودية . 	
•توعية املجتمع بحقوق ال�شمم  وتعديل اجتاهاتهم نحو ال�شم ولغة االإ�شارة . 	

من  معلمني  وجود  ل�شمان  العايل  التعليم  بربامج  لاللتحاق  لل�شم  املجال  •ف�شح  	
ال�شم

•�رشورة توفري معلمني من ال�شم يف الربامج الرتبوية لل�شم. 	
اجلامعية  املرحلة  ال�شم يف  التالميذ  معلمي  وتدريب  اإعداد  برامج  •حت�شني خطط  	
الربامج واخلطط  اإىل  االإ�شارة  لغة  ال�شم وقواعد  وتاريخ  ثقافة  اإ�شافة  من  خالل 

التدريبية املقدمة للمعلمني .

الثقافة وانعكا�شاتها االإيجابية على  باإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة /ثنائي  •توعية االأ�رشة  	
ودور  واالأكادميي,  اللغوي  اجلانب  على  واأثرها   , واالنفعايل  النف�شي  التوافق 

االأ�رشة يف تعليم وتفعيل هذه الطريقة يف كافة مواقف االت�شال املختلفة. 

•توفري الكتب املتخ�ش�شة يف عامل ال�شم و التي تتناول تاريخهم وثقافتهم. 	
• توفري املتخ�ش�شني يف هذا املجال. 	

• توفري الدورات التدريبية بهدف تدريب املعلمني على ا�شرتاتيجيات تطبيق ثنائي  	
اللغة/ ثنائي الثقافة بفاعلية مع التالميذ ال�شم .

•توفري التقنيات احلديثة التي ت�شاعد على جناح  تعليم التالميذ ال�شم لغة جمتمعهم  	
املقروءة واملكتوبة.

• يجب اأن تت�شمن مناهج ال�شم على معلومات عن تاريخ ال�شم وثقافتهم ولغتهم . 	
اللغة/ثنائي  ثنائي  اإ�شرتاتيجية  تطبيق  لنجاح  الالزمة  امل�شاندة  اخلدمات  توفري   • 	
التدخل  كخدمات  تطويرها  على  واحلر�س  الرتبوية  الربامج  يف  بفاعلية  الثقافة 

املبكر واالإر�شاد االأ�رشي واأخ�شائي الرتفيه واأخ�شائي العالج الوظيفي.

بهدف  ال�شامعني  ال�شم  االأطفال  الأ�رش  االإ�شارة  لغة  يف  تدريبية   دورات  •توفري  	
م�شاعدة الوالدين على اكت�شابها يف وقت مبكر مما يحقق توا�شل فعال مع طفلها. 

الربنامج  برامج تخطيط وتنفيذ وتقييم  الرا�شدين يف  ال�شم  اإ�رشاك  •احلر�س على  	
التعليمي الإ�شرتاتيجية ثنائي اللغة/ثنائي الثقافة . 
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4ـ  الري�س , طارق .)٢00٦م( . ثنائي اللغة/ ثنائي الثقافة : الفل�شفة واال�شرتاتيجيات بحث نظري 

مقدم للموؤمتر العربي التا�شع :رعاية وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة يف الوطن العربي )احلا�رش 

– امل�شتقبل (.القاهرة :م�رش .
5ـ اللقاين.اأحمد والقر�شي.اأمري . )1٩٩٩( . مناهج ال�شم التخطيط والبناء والتنفيذ .الطبعة االأوىل. 

دار عامل الكتب.عمان: االأردن.

5ـ املللي , �شو�شن  . )٢00٢  م (. فاعلية برنامج حا�شوبي يف تعليم االأطفال ال�شم مهارات القراءة 

يف  االبتدائي  وال�شاد�س  اخلام�س  ال�شفني  يف  جتريبية  �شبة  درا�شة   ( االجنليزية  اللغة  يف  والكتابة 

معهد الرتبية اخلا�شة لل�شم بدم�شق( ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة . كلية الرتبية , جامعة دم�شق : 

دم�شق

واملهتمني(. والوالدين  املعلمني  �شمعياً)دليل  للمعوقني  التوا�شل  .طرق  ,علي,)٢004م(  حنفي  ٦ـ 

ط1.االأكادميية العربية للرتبية اخلا�شة.الريا�س:اململكة العربية ال�شعودية.

7ـ عبد احلي,فتحي . )1٩٩8م(. طرق االت�شال بال�شم واأ�شاليبها : )اإ�شارة ـ هجاء اإ�شبعي ـ �شفاه ـ لغة 

�شوتية ـ كتابة توا�شل كلي (. ط1. دار القلم للن�رش والتوزيع. دبي :االإمارات.
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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 
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