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امللخ�س

 تقوم اإدارة رعاية الفئات اخلا�سة يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية يف دولة الإمارات العربية 

امللتحقني يف  للطالب  املقدمة  والتاأهيلية  التعليمية  الربامج  ملجمل  تطوير  بعملية  املتحدة 

مراكز تاأهيل املعاقني التي تتبع وزارة ال�سوؤون الجتماعية .

ومن جملة التطورات احلديثة يف طرق التعليم والتاأهيل هي اإدخال الطريقة ال�سمعية ال�سفهية 

يف تعليم الأطفال امل�سابني بحا�سة ال�سمع . حيث مت تزويد جميع الأطفال امل�سابني بحا�سة 

التدريبية  الدورات  من  بعدد  والقيام   FM واأجهزة  احلديثة  ال�سمعية  باملعينات  ال�سمع 

ملعلمي ومعلمات الأطفال امل�سابني بحا�سة ال�سمع واملخت�سني با�سطرابات اللغة والكالم 

العاملني يف مراكز تاأهيل املعاقني ، ومت كذلك تزويد جميع املراكز بو�سائل تعليمية جديدة 

اللغة والكالم وال�سمعيات  ومتطورة ومبخت�سني على درجة عالية يف جمال ا�سطرابات 

والطريقة ال�سمعية ال�سفهية .

اإل   وبالرغم من حداثة التجربة ، حيث انه مل مي�سي على تطبيقها �سوى ثالث �سنوات 

انه حدث تطور جيد يف القدرات اللغوية والكالمية عند جمموعة من الأطفال امل�سابني 

ابتدائي يف نظام  اإىل حد كان من املمكن معه دجمهم يف ال�سف الأول  ال�سمع  بحا�سة 

التعليم العام بعد اأن متكنوا من اإكت�ساب قدرات لغوية وكالمية وتوا�سل �سفهي ومتكنوا 

من تقلي�س الفجوة اللغوية Language Gap واملعرفية بينهم وبني اأقرانهم من الأطفال 

ال�سامعني . وهناك جمموعة اأخرى �سوف يتم دجمهم يف نظام التعليم العام يف الأعوام 

القادمة . 

ت�رشح ورقة العمل هذه جتربة وزارة ال�سوؤون الجتماعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سمع وتو�سح مراحل  بحا�سة  امل�سابني  تعليم  ال�سفهية يف  ال�سمعية  الطريقة  اإدخال  يف 

هذه التجربة نوعية ومناهج تدريب العاملني مع الأطفال وحمتويات الدورات التدريبية 

بالإ�سافة اإىل اخلطط امل�ستقبلية يف تعميم الأ�سلوب ال�سمعي - ال�سفهي يف مراكز التدخل 

املبكر. 
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مقدمة

 اأولت دولة الإمارات العربية املتحدة الفئات اخلا�سة يف املجتمع كل رعاية واهتمام ، حيث 

حظي األأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الدولة برعاية خا�سة كفلها لهم الد�ستور والت�رشيعات 

 2006 لعام   29 رقم  الحتــادي  القانون  ويعد   ، الحتاد  قيام  منذ  �سدرت  التي  املختلفة 

اأقر جمموعة  الت�رشيعات حيث  لهذه  تتويجا  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  بحقوق  واملتعلق 

كبرية من احلقوق لهذه الفئة من اأفراد املجتمع وذلك فيما يتعلق بال�سحة والتعليم والعمل 

والريا�سة والثقافة واحلق يف الت�سهيالت والبيئة املوؤهلة وغري ذلك من احلقوق .

 وزارة ال�صوؤون الجتماعية:

من   ، املهام  من  ة  كبري  الإمــارات جمموعة  دولة  الجتماعية يف  ال�سوؤون  وزارة  تتوىل   

�سمنها تقدمي اخلدمات الرتبوية والتاأهيلية املتخ�س�سة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الدولة 

، وت�سعى ب�سكل دوؤوب لتطوير هذه اخلدمات يف جمالت عدة منها تطوير املناهج وطرق 

التعليم وتطوير عملية الت�سخي�س والتقييم والتاأهيل املهني لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإ�سافة 

اإىل تطوير الوعي املجتمعي بق�سايا الإعاقة املختلفة .

وهناك اإدارتني يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية لهما عالقة ب�سكل مبا�رش بالأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة ، وهما : 

اإدارة ال�سمان الجتماعي :

 وهي الإدارة التي تتوىل مهمة تقدمي امل�ساعدات املادية والعينية جلميع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

اأو اأولياء اأمورهم ، وذلك مبا يتما�سى مع القوانني والت�رشيعات املعمول بها يف الدولة .

اإدارة رعاية الفئات اخلا�سة :

رعاية  مراكز  املقدمة يف  والتاأهيلية  الرتبوية  العملية  ت�رشف على جممل  التي  الإدارة  وهي 

وتاأهيل املعاقني وعددها خم�سة مراكز موزعة يف اإمارات الدولة املختلفة . وت�رشف كذلك 

على متابعة وتطوير الربامج الرتبوية اخلا�سة مبا يف ذلك اخلدمات التعليمة والتاأهيلية اخلا�سة 

اإ�رشافها على مراكز تعليم وتاأهيل املعاقني التي تتبع  اإىل  اإ�سافة  بامل�سابني بحا�سة ال�سمع . 

القطاع اخلا�س فيما يتعلق بالرتخي�س ومتابعة برامج التعليم والتاأهيل يف هذه املراكز .
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امل�صابني بحا�صة ال�صمع يف الإمارات العربية املتحدة ) ال�صم و�صعاف ال�صمع(

هناك ثالث جهات يف دولة الإمارات العربية املتحدة تتوىل عملية تاأهيل وتعليم امل�سابني 

بحا�سة ال�سمع ، هذه اجلهات هي :

مراكز  خم�سة  • وعددها 	 الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  تتبع  التي  املعاقني  تاأهيل  مراكز 

موزعة على اإمارات الدولة املختلفة . 

العربية وهي  الإمارات  دولة  املحلية يف  تتبع احلكومات  والتي   • املعاقني	 تاأهيل  مراكز 

مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية وموؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وموؤ�س�سات 

اأخرى عاملة يف اإمارة دبي .

جمموعة من امل�سابني بحا�سة ال�سمع والذين مت  • وزارة الرتبية والتعليم ، وتتوىل تعليم 	

دجمهم بنظام التعليم العام يف مراحل التعليم املختلفة .

الرتبية  مدار�س  يف  تعليمهم  يتلقون  الذين  ال�سمع  بحا�سة  امل�سابني  الطالب  عدد  بلغ   (

والتعليم 118 طالبا وطالبة ( . 

اأما الطالب امل�سابني بحا�سة ال�سمع وامللتحقني يف مراكز تاأهيل املعاقني فقد بلغ عددهم 

عام 2006 : 471 طالبا موزعني على النحو التايل :

املجموع ذكور اإناث اإ�سم املركز وؤ

20 10 10 مركز دبي لتاأهيل املعاقني 1

3 3 0 مركز عجمان لتاأهيل املعاقني  2

21 10 11 مركز راأ�س اخليمة لتاأهيل املعاقني  3

11 3 8 مركز الفجرية لتاأهيل املعاقني  4

2 1 1 مركز دبا الفجرية لتاأهيل املعاقني  5

87 44 43 مركز اأبوظبي لتاأهيل املعاقني  6

51 26 25 مركز العني لتاأهيل املعاقني  7

5 2 3 مركز ال�سلع لتاأهيل املعاقني  8

4 3 1 مركز غياثي  9
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املجموع ذكور اإناث اإ�سم املركز وؤ

7 1 6 مركز القوع لتاأهيل املعاقني  10

5 2 3 مركز مدينة زايد لتاأهيل املعاقني  11

168 95 73 مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية 14

20 15 5 املركز الدويل احلديث لتقومي النطق 16

1 1 0 مركز الرعاية اخلا�سة باأبوظبي 17

5 3 2 مركز العني اخلا�س لرعاية وتاأهيل املعاقني  18

1 0 1 مركز النجاح لتاأهيل اخلا�س بالعني 19

7 4 3 مركز امل�ستقبل للرعاية اخلا�سة 20

17 7 10 مركز النور لرعاية ال�سم والبكم والرتبية الفكرية 22

3 2 1 مركز دبي للرعاية اخلا�سة 24

3 3 مركز الإمارات للتخاطب باللغة الجنليزية  26

6 4 2 مركز را�سد لعالج الطفولة 29

447 239 208 املجموع 

واجلدول التايل يبني توزيع الطالب امللتحقني باملراكز التي تتبع وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

موزعني ح�سب نوع الإعاقة :

ونالحظ من اجلدول ال�سابق اأن امل�سابني بحا�سة ال�سمع �سكلوا ما ن�سبته 13% من جمموع 

امللتحقني يف املراكز احلكومية .
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و�صعاف  )ال�صم  ال�صمع  بحا�صة  امل�صابني  وتاأهيل  تعليم  حول  موجزة  ملحة   

ال�صمع ( يف مراكز تاأهيل املعاقني 

 تعليم وتاأهيل امل�سابني بحا�سة ال�سمع يف مراكز تاأهيل املعاقني التي ت�رشف عليها وزارة 

ال�سوؤون الجتماعية مر مبراحل تطور عديدة ، والبداية كانت يف اعتماد طرق تعليم وتاأهيل 

 Sign قائمة على التوا�سل غري ال�سفهي والعتماد ب�سكل كلي على امل�سطلحات ال�سارية

Language ،ونتيجة تنامي الوعي باأهمية اإتباع طرق توا�سل اأخرى اإ�سافة اإىل اإ�سارات 
 Total بالتوا�سل الكلي  ال�سمعية  بالإعاقة  اإىل ما يعرف لدى املخت�سني  اليد مت اللجوء 

Methods Communication وهي الطريقة التي تركز على اإتباع اأكرث من طريقة يف 
التوا�سل مع امل�سابني بحا�سة ال�سمع والتي ت�سمل اإ�سارة اليد وقراءة ال�سفاه ونوع ب�سيط 

الأ�سوات  نطق  الطالب على  تدريب  املرحلة  ال�سفهي، حيث مت يف هذه  التوا�سل  من 

اللغوية . وفيما يخ�س املناهج الدرا�سية مت اعتماد املناهج الدرا�سية اخلا�سة بوزارة الرتبية 

اأو  املنهاج  اأجزاء من  املنا�سبة عليها ومنها حذف  التعديالت  اإجراء  بعد  والتعليم وذلك 

جتزئة املناهج الدرا�سي اإىل اأجزاء اإ�سافية .

مرحلة الطريقة ال�صمعية - ال�صفهية 

وتاأهيل  تعليم  وجمال  اخلا�سة  والرتبية  الرتبوية  العلوم  جمال  يف  العلمي  التطور  مع 

يف  ن�سهده  الذي  الكبري  التكنولوجي  والتطور  خا�س،  ب�سكل  ال�سمع  بحا�سة  امل�سابني 

ال�سمعية  واملعينات  القوقعة  زراعة  واأجهزة  ال�سمعية  باملعينات  يتعلق  فيما  احلايل  الوقت 

بدمج  واملنادي   2006 لعام   29 رقم  الحتادي  القانون  وظهور   FM األ  واأجهزة  الرقمية 

الرتبوي  الدمج  ذلك  يف  مبا  املختلفة  الدمج  واأنواع  مب�ستويات  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

، اأ�سبح لزاما التفكري بطرق وو�سائل حديثة يف تعليم وتاأهيل امل�سابني بحا�سة ال�سمع مبا 

يكفل تطوير القدرات املختلفة للم�سابني بحا�سة ال�سمع واأهمها تطوير القدرات ال�سمعية 

واللغوية والتوا�سل ال�سفهي وا�ستغالل بقايا ال�سمع اإىل امل�ستوى الأمثل وحتقيق ال�ستفادة 

الق�سوى من املعني ال�سمعي وجهاز زراع القوقعة و�سول اإىل اأمكانية الدمج الرتبوي يف 

مراحل التعليم املختلفة . ولهذه الأ�سباب مت العتماد على الطريقة ال�سمعية ال�سفهية .
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الطريقة ال�صمعية ال�صفهية 

 Auditory – Verbal Approach

الطريقة ال�سمعية ال�سفهية عبارة عن طريقة واأ�سلوب يف تدريب امل�سابني بحا�سة ال�سمع 

على اللغة والكالم ومتكينهم من اكت�ساب اللغة والتوا�سل ال�سفهي اعتمادا على تدريب 

بقايا ال�سمع وا�ستخدامها اإىل اأق�سى حد ممكن يف تنمية املهارات ال�سمعية عند امل�سابني 

وذلك با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف جمال اأجهزة ال�سمع واملعينات ال�سمعية واأجهزة 

زراعة القوقعة .وتطوير اللغة و الكالم و التوا�سل ال�سفهي عند الأطفال امل�سابني يتم من 

خالل العتماد على مبادئ اللغة الكلية Whole Language والتدريب على التمييز 

ال�سمعي لالأ�سوات والكلمات واجلمل و العبارات ومتييز ال�سمات الفارقة بني الأ�سوات 

عن  اللغوية  الأ�سوات  متيز  التي  وهي   Distinctive Features اللفظية  واملقاطع 

بع�سها البع�س بحيث يتم تدريب الأطفال على مالحظتها با�ستغالل بقايا ال�سمع وبتطوير 

. Listening skills مهارة الإن�سات وال�ستماع

 
الهدف من الطريقة ال�صمعية - ال�صفهية .

الكالم  على  والقدرة  اللغوية  القدرات  تطوير  اإىل  – ال�سفهية  ال�سمعية  الطريقة  تهدف 

والتوا�سل ال�سفهي عند امل�سابني بحا�سة ال�سمع مبا يكفل دجمهم يف التعليم العام . 

رعاية  اإدارة  تعتمدها  التي  ال�صفهية   - ال�صمعية  الطريقة  يف  العامة  املبادئ 

الفئات اخلا�صة 

 – ال�سمعية  للطريقة  الفئات يف تطبيقها  اإدارة رعاية  املبادئ تعتمدها  هناك جمموعة من 

ال�سفهية والتي ميكن تلخي�سها بالنقاط التالية :

 • ال�سمع	 واختبارات  البحث  برامج  خالل  من  ال�سمع  م�سكلة  على  املبكر  التعرف 

للمواليد اجلدد والأطفال يف مرحلة ريا�س الأطفال.

• ال�سمع ال�سحيحة واملنا�سبة واملتابعة الدورية مل�سكلة ال�سمع . تطبيق اختبارات	

• اإجراء  تزويد الطفل مبعني �سمعي منا�سب لطبيعة م�سكلة ال�سمع التي يعاين منها ، اأو	
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عملية زراعة القوقعة يف حالة عدم ال�ستفادة من املعني ال�سمعي. وبذلك يتم ا�ستخدام 

بقايا ال�سمع اإىل اأق�سى حد ممكن .

• قبل اأخ�سائي ال�سمعيات .  املتابعة الدورية للمعني ال�سمعي اأو جهاز زرع القوقعة من	

 ، ال�سفهي  والتوا�سل  الكالم  و  اللغة  تطوير  و   • تعليم	 عملية  يف  الطفل  اأ�رشة  اإ�رشاك 

وذلك من خالل تدريبهم و اإر�سادهم على الطريقة املثلى يف تطوير اللغة و الكالم عند 

الطفل والتعامل ال�سحيح مع م�سكلة ال�سمع .

اليومية   • احلياة	 يف  ال�سمع  بقايا  على  والعتماد  ال�ستماع  و  الإن�سات  مهارة  اإدخــال 

للطفل، �سواء كان ذلك يف البيت اأو املدر�سة. 

الكلية ول يتم  • تطوير اللغة والكالم والتوا�سل ال�سفهي يتم اعتمادا على مبادئ اللغة 	

من خالل التدريب على نطق الأ�سوات املنفردة. وبذلك يتم العتماد على النموذج 

النمائي ) التطوري ( الطبيعي يف تطور اللغة و الكالم ال�سفهي .

املراحل التي اتبعتها اإدارة رعاية الفئات اخلا�صة بتطبيق الطريقة ال�صمعية 

– ال�ضفهية :
املرحلة الأوىل 

البداية يف تطبيق الطريقة ال�سمعية - ال�سفهية يف مراكز تاأهيل املعاقني كانت يف تطوير 

وتدريب الكادر العامل يف هذه املراكز والذي ا�ستمل على مدر�سات الطالب امل�سابني 

بحا�سة ال�سمع واملخت�سني با�سطرابات اللغة والكالم واخلدمات امل�ساندة الأخرى ) مثل 

الأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني العاملني يف املراكز .

اأول دورة تدريبية متهيدية حول الطريقة ال�سمعية - ال�سفهية  ويف هذه املرحلة مت اإجراء 

حا�رش بها جمموعة من املخت�سني بالإعاقة ال�سمعية وا�سطرابات اللغة والكالم . ا�ستملت 

الدورة التدريبية على امل�ساقات التالية :

 • 	Audiology مقدمة يف علم ال�سمع 

• مقدمة يف علم اللغة  	
• يف علم اللفظ   مقدمة	
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 • 	Acoustics مقدمة يف علم الأكو�ستيك 

ال�سفهية  •  مقدمة يف الطريقة ال�سمعية – 	

الطريقة  تطبيق  يف  املهمة  املهارات  من  جمموعة  على  الكادر  تدريب  مت  الــدورة  هذه  يف 

ال�سمعية - ال�سفهية . واأ�ستمل التدريب على اجلوانب النظرية والعملية يف هذه الطريقة.

املرحلة الثانية  

بعد النتهاء من مرحلة التدريب التمهيدي للكادر ، مت ال�رشوع يف تزويد جميع الطالب 

امل�سابني بحا�سة ال�سمع بنوعني من الأجهزة ال�سمعية :

املعينات ال�سمعية aids Hearing من النوع احلديث واملتطور جدا .- 

اأجهزة FM جلميع الطالب يف ال�سفوف الدرا�سية من النوع احلديث جدا بحيث-  

اأحتوى اجلهاز على معني �سمعي ول قط FM يف الوقت نف�سه ، وبذلك مت الأكتفاء 

يف هذه الأجهزة يف ال�سف الدرا�سي على اأن ي�ستخدم الطالب املعينات ال�سمعية 

الغادية ) خلف الأذن ( يف املنزل . 

وبالتوازي مع هذه املرحلة مت تزويد جميع مراكز تاأهيل املعاقني بربامج وحقائب تدريب 

وو�سائل تعليمية حديثة متكن املخت�سني واملدر�سني من تطبيق الطريقة ال�سمعية – ال�سفهية 

على النحو الأف�سل ، ووقع الختيار على الربنامج التدريبي واحلقيبة التي قام بت�سميمها 

مركز جدة لل�سمع والنطق وامل�سماه “” برنامج جر�س “ . وهو عبارة عن حقيبة تدريب 

ب�سكل  وم�سممة  املتكاملة  والب�رشية  ال�سمعية  الو�سائل  من  الكثري  على  وحتتوي  متطورة 

خا�س للناطقني باللغة العربية .

تاأهيل  مراكز  يف  والكالم  اللغة  با�سطرابات  املخت�سني  عدد  زيادة  مت  املرحلة  هذه  ويف 

يف  البكالوريو�س  اأو  املاج�ستري  درجة  يحملون  الذين  املراكز  هذه  يف  واعتمد  املعاقني 

تخ�س�س عالج اأمرا�س اللغة والكالم Therapy Language – Speech اأو املخت�سني 

 . Pathology Language – Speech با�سطرابات اللغة والكالم

املرحلة الثالثة 

 املرحلة الثالثة متت بعد عام من تطبيق الطريقة ال�سمعية – ال�سفهية وبعد اإجراء مراجعة 

فيها عقد  ال�سفهية ومت  ال�سمعية  للطريقة  العملي  التطبيق  اأوجه  للربنامج ومالحظة  �ساملة 
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دورة تدريبية ثانية متقدمة يف الطريقة ال�سمعية ال�سفهية حا�رش بها خمت�سني بهذه الطريقة 

حيث احتوت على م�ساقات مثل :

التدريب ال�سمعي لالأطفال امل�سابني بحا�سة ال�سمع-  . 

التدريب اللغوي وتطوير اللغة عند امل�سابني بحا�سة ال�سمع .- 

التدريب على التوا�سل ال�سفهي عند امل�سابني بحا�سة ال�سمع . - 

الندوات  من  عدد  اإىل  واملدر�سي  املخت�سني  من  جمموعة  ابتعاث  مت  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

ال�سفهية  ال�سمعية  الطريقة  حول  الدورية  واملحا�رشات  والدولية   املحلية  واملوؤمترات 

يف  واملقالت  التو�سيحية  الن�رشات  من  جمموعة  اإ�سدار  مت  املرحلة  هذه  مع  وبتوازي 

لهذه  العملي  التطبيق  ومبادئ  ال�سفهية   - ال�سمعية  الطريقة  حول  واملجالت  ال�سحف 

الطريقة. ومت كذلك اإ�سدار كتاب حول زراعة القوقعة والعمل جاري على طباعة كتابني 

الأول دليل اإر�سادي موجه لالأ�رشة الطفل امل�ساب بحا�سة ال�سمع . والثاين موجه للعملني 

يف جمال الإعاقة ال�سمعية والرتبية اخلا�سة ب�سكل عام .

ال�سفهية  ال�سمعية  الطريقة  حول  الأمور  لالأولياء  املحا�رشات  من  جمموعة  عقد  ومت 

واملعينات ال�سمعية وطرق تدريب الطفل داخل املنزل . 

النتائج 

بالرغم من حداثة جتربة اإدارة رعاية الفئات اخلا�سة يف جمال الطريقة ال�سمعية ال�سفهية ، اإل 

اأن النتائج م�سجعة جدا ، حيث لوحظ التطور اجليد لدى عدد من الأطفال يف جمال اللغة 

والكالم والتوا�سل ال�سفهي ، الأمر الذي مكننا من دمج جمموعة من الأطفال يف نظام 

التعليم العام ، وذلك بعد اإتباع معايري الدمج املتعارف عليها والتي من اأهمها عدم وجود 

فجوة لغوية كبرية بني الطالب امل�ساب بحا�سة ال�سمع واأقرانه ال�سامعني ، ووجود تطور يف 

النواحي الأكادميية اإىل احلد الذي يعادل التطور لدى الطالب يف ال�سف املراد الدمج به .

وهناك جمموعة اأخرى من الأطفال يتم حت�سريهم للدمج يف مراحل التعليم املختلفة يف 

نظام التعليم العام وذلك بعد اأن اكت�سبوا قدرا معقول من القدرات اللغوية والكالمية 
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مثل  الأكادميية  قدراتهم  وتطوير  اللغوية  مهارتهم  �سقل  على  املرحلة  هذه  يف  والرتكيز 

القراءة والكتابة واملعارف الأ�سا�سية اإىل احلد الذي ميكنهم متابعة تعليمهم يف نظام التعليم 

العام دون �سعوبة . 

اخلطط امل�صتقبلية 

و�سعت وزارة ال�سوؤون الجتماعية �سمن خطتها الإ�سرتاجتية متابعة تطبيق الطريقة ال�سمعية 

ال�سفهية يف جميع مراكز تاأهيل املعاقني . 

وزارات  مع  م�سرتكة  م�ساريع  �سمنها  الإطار من  تتم يف هذا  �سوف  م�ساريع  وهناك عدة 

اأخرى يف الدولة مثل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�سحة بحيث يتم تطبيق هذه الطريقة 

ب�سكل  نعمل  والتي  الأخرى  امل�ساريع  . ومن  ال�سمع  بحا�سة  امل�سابني  الأطفال  على جميع 

الإعاقة  جمال  يف  املبكر  التدخل  هو  املمكنة  بال�رشعة  التطبيق  حليز  اإخراجها  على  حثيث 

ال�سمعية بحيث يتم البدء بتدريب الأطفال امل�سابني بحا�سة ال�سمع يف مراحل مبكرة جدا من 

حياتهم وبعد اكت�ساف اإ�سابة حا�سة ال�سمع ب�سكل مبا�رش وذلك بتطبيق ما يعرف “ بالعالج 

– ال�سمعي ال�سفهي والذي يتم تطبيقه يف الثالث �سنوات الأوىل من حياة الطفل. 

التو�ضيات 

 تعترب الطريقة ال�سمعية – ال�سفهية من ان�سب الطرق يف تاأهيل وتعليم امل�سابني بحا�سة 

ال�سمع وقد اأثبتت فعاليتها واإمكانية تطبيقها يف عدد كبري من الدول الغربية ، بحيث اأن 

مراكز الرتبية اخلا�سة باملعاقني �سمعيا تقت�رش يف تلك البلدان على امل�سابني با�سطرابات 

اأخرى اإ�سافة اإىل اإ�سابة حا�سة ال�سمع ،وذلك لتمكن الن�سبة الكبرية من امل�سابني بحا�سة 

ال�سمع من متابعة تعليمهم يف بيئة تعليمية عادية . ومن خالل جتربتنا املتوا�سعة يف تطبيق 

هذه الطريقة فاإننا نو�سي بالتايل :

تطوير جميع الكادر العامل يف مراكز تاأهيل ال�سم و�سعاف ال�سمع . 1 -

- 2 اإحداث تغري �سامل بطرق التعليم التقليدية التي يتبعها الكادر العامل يف مراكز تاأهيل 

ال�سم والقائمة على تدريب الأطفال على نطق الأ�سوات املفردة دون الهتمام بتدريب 
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حا�سة ال�سمع ودون الهتمام باإك�ساب الطفل اللغة والتوا�سل ال�سفهي . 

اللغة والكالم عند امل�سابني  ال�سفهية يف تطوير  ال�سمعية  باأهمية الطريقة  ن�رش الوعي  3 -

بحا�سة  امل�سابني  الأطفال  ا�رش  لدى  وي�سكل خا�س  املجتمع  اأفراد  بني  ال�سمع  بحا�سة 

ال�سمع .

التدخل املبكر يف جمال الإعاقة ال�سمعية حيث اأثبتت الدرا�سات اأهمية هذا التدخل  4 -

يف اكت�ساب الأطفال امل�سابني اللغة والكالم والتوا�سل ال�سفهي . 

تغيري املفاهيم اخلاطئة التي مازالت �سائدة حتى وقتنا احلايل باأن الإ�سارات اليدوية هي  5 -

“ اللغة الطبيعية للم�سابني بحا�سة ال�سمع .  

اأخريا : نو�سي بتغيري م�سمى » ال�سم والبكم « اإىل م�سميات اأخرى تكون تربوية وتعرب 

عن طبيعة امل�سكلة التي يعاين منها الطفل امل�ساب بحا�سة ال�سمع ب�سكل اأدق ون�سري بذلك 

اإىل امل�سميات التالية :  

طفل م�ساب بحا�سة ال�سمع عو�سا عن كلمة اأ�سم    

طفل فاقد اللغة عو�سا عن كلمة اأبكم     


