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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 

ا�صتغالل الو�صائط املتعددة  يف تعليم اللغة لل�صم 

و�صعاف ال�صمع

اإعداد : الآن�صة  �صناء الغول  ) �صماء( 

م�����ص��ت�����ص��ارة ت���دري���ب ب�����وزارة ال��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن بتون�س

ملخ�ص

    يح�شن اإيراد بع�س امل�شلمات يف بداية �شياغة االإ�شكالّية :

	لي�س هناك عملية تعلم دون توا�شل الأن التعلم يت�شمن التاأثري والتاأثر.

	يحتاج كل توا�شل اإىل و�شائل والو�شيلة ال�شائعة واملعتمدة هي اللغة .
	اإن جناح عملية التعلم مرتبط اإىل حد كبري بدرجة متلك اللغة 

	تبقى اللغة املنطوقة غريبة على اغلب ال�شم والي�شتوعبونها كا�شتيعاب ال�شامع 
لها 

بقيت  لل�شم حيث  اللغة  تذليل  تنوعها يف  الطرق على  تتوفق  	حد علمي مل 
ع�شية عليهم 

من  وماي�شاحبه  باحلوا�س  مرتبط  انه  اأي  احل�شي  لالإدراك  اللغة  تعلم  	يخ�شع 
اإدراك للمح�شو�س 

	كلما تعددت احلوا�س يف تعلم اللغة كلما تي�رّش ا�شتيعابها 
	اأهم احلوا�س يف اكت�شاب اللغة هي ال�شمع 

	فقدان حا�شة ال�شمع هو برت جلزء مهم من اإمكانية تعلم اللغة وادراك حمتوياتها 
وت�رشب مفاهيمها .
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املقّدمة :

يطرح مو�شوع اللغة دائما بحدة حينما يتعلق االأمر بطرق التعليم املنا�شبة لل�شم: الأن 

امل�شكل االأول واالأخري الذي يواجه ال�شم يف تعليمهم هو حتديد  �شبل التوا�شل معهم 

 , االإ�شكاالت  كل  لزالت  الفئة  لهذه  منا�شبة  توا�شل  تقنيات  اإىل  الباحثون  اهتدى  ولو 

ولقد جلب انتباهي واأنا اأتابع منتدى ال�شم على االأنرتنات اأن هناك اأ�شوات تنادي بعدم 

التقّيد بدقائق اللغة بالن�شبة لل�شم مثال يقول �شاحب الراأي ال فائدة من التمييز بني ال�شفة 

)النعت( واحلال.  وما يف�رش هذا التوجه هو اأن جّوا من الت�شاوؤم الذي قد يتحول اإىل 

ياأ�س من اقتناع النا�س باأن االأ�شم قادر على اإتقان اللغة اأّيا كانت اللغة وقادر على ال�شيطرة 

عليها يف خمتلف ال�شيغ واال�شتعماالت.

املثال  �شيل  على  ا�شتعر�شت  فاإذا  قائم  للغة  ال�شم  تعلم  جمال  يف  فاحلرية  لذلك   

اأو اللغات مبا  زمالئي ال�شم من حويل �شاأكت�شف التناق�س فهناك من �شيطر على  اللغة 

فيها اللغات االأجنبية )فرن�شية على وجه اخل�شو�س,اأنقلزية,اأملانية...( �شيطرة تامة يعجز 

عنها ال�شامع وهم قلة وهناك منهم وهم االأغلبية من وا�شلوا تعليمهم ومنهم من اأمت تعليمه 

اأ�شتاذ الريا�شيات االأ�شم  العايل وجنح فيه لكن بقي يعاين من الق�شور اللغوي , فنجد 

الذي ي�شعب عليه حترير مو�شوع باأ�شلوب لغوي �شليم لكنه قادر على التبليغ خا�شة مع 

التالميذ ال�شم .اإذن كيف متكن البع�س من اللغة وعجزعدد     منهم عن بلوغ م�شتوى 

ال�شيطرة على اللغة؟ �شوؤال ي�شتحق كثريا من اجلهد الفكري والبحث ال�شتغالل نتائجه 

حتى تنقلب االآية لت�شبح االأغلبية من ال�شم ميلكون اللغة وتبقى االأقلية دون ذلك.

االإ�صكالية : 

يح�شن اإيراد بع�س امل�شلمات يف بداية �شياغة االإ�شكالّية :

	لي�س هناك عملية تعلم دون توا�شل الأن التعلم يت�شمن التاأثري والتاأثر.

	يحتاج كل توا�شل اإىل و�شائل والو�شيلة ال�شائعة واملعتمدة هي اللغة .
	اإن جناح عملية التعلم مرتبط اإىل حد كبري بدرجة متلك اللغة 
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	تبقى اللغة املنطوقة غريبة على اغلب ال�شم والي�شتوعبونها كا�شتيعاب ال�شامع 
لها 

بقيت  لل�شم حيث  اللغة  تذليل  تنوعها يف  الطرق على  تتوفق  	حد علمي مل 
ع�شية عليهم 

من  وماي�شاحبه  باحلوا�س  مرتبط  انه  اأي  احل�شي  لالإدراك  اللغة  تعلم  	يخ�شع 
اإدراك للمح�شو�س 

	كلما تعددت احلوا�س يف تعلم اللغة كلما تي�رّش ا�شتيعابها 
	اأهم احلوا�س يف اكت�شاب اللغة هي ال�شمع 

	فقدان حا�شة ال�شمع هو برت جلزء مهم من اإمكانية تعلم اللغة وادراك حمتوياتها 
وت�رشب مفاهيمها .

اإذن الميلك اأغلب ال�شم مفاتيح النجاح اأي لي�س لهم النملك اللغوي وهو مايعرقل 

الّتطور  نفو�شهم حني ال ي�شجلون  اإىل  الياأ�س  التعليم وكثريا مايدب  م�شرية جناحهم يف 

اللغوي املطلوب للرتقي يف �شنوات التعليم فيقررون االنقطاع عن التعليم العام .

مالعمل اذن  هل نقبل بالو�شع ونرتك االمورت�شري على عواهنها ام نت�شدى للو�شع 

ون�شعى كّل من جانبه للنهو�س بتعليم اللغة لل�شم ؟  هل ت�شاعدنا الو�شائل املتعددة الو�شائط 

اأ�شئلة  املناهج؟  مع  ومن�شجمة  ومنظمة  منهجية  بطريقة  ا�شتغاللها  ؟ هل حاولنا  ذلك  على 

تطرح علينا ا�شكاالت نحاول اأن ندىل يف حلها بدلونا عّلنا نهتدي اإىل جزء من احلل.

الفر�صية : 

ال�شمع  لتعوي�س بع�س وظائف  الب�رش  اإ�شتغالل حا�شة  الفر�شية الكربى : هل ميكن 

يف تعلم اللغة؟

التكنولوجي  التطور  على  االعتماد  اأن  هل  ممكنا  ذلك  كان  اإن   -1 تف�شريية  فر�شية 

الرقمي املج�شم يف الو�شائل املتعددة الو�شائط يحقق املطلوب ؟

التي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  يف  الو�شائل  تلك  ن�شتغل  كيف  اإذن   -٢ تف�شريية  فر�شية 

حتكمها مناهج حمددة ؟
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املنهجّية : 

انطلقت الفكرة من مالحظة و�شعية تعليمية للغة العربية يف ق�شم خمت�س لل�شم �شنة 

ثالثة ابتدائي حيث كانت املدّر�شة تدر�س التالميذ وح�شبْت اأن التالميذ يتابعون الدر�س 

بفهم اإىل اأن تدخلُت للتاأكد من ذلك فتبينت اأن الفهم مل يح�شل واأن الن�س بقي غريبا 

عنهم, فاأعدت الدر�س م�شتعينة بحركات اجل�شم وباال�شارة واإذا بالتالميذ يتجاوبون معي 

وتاأكدت من الفهم الكامل للكلمات واجلمل

فكانت والدة فكرة اأن ن�شتعني مبرئّيات متنّوعة لتقريب املعنىالّلغوي من الّتالميذ

واآجتهدنا فى ذلك فراأينا اأن ن�شتعني باملمكن لدعم االإدراك الب�رشي.

جتّمع فريق متعّدد االخت�شا�س يف طرق الّتدري�س واالإعالمّية )امللتميديا( واالإ�شارة 

يوؤّدي  اأن  وناأمل  الّتالميذ  على  يعر�س  ليزري  قر�س  يف  الّلغة  ت�شمني  يف  العمل  وبداأ 

اإعتماده بعد تطويره اإىل دعم مكت�شبات االأ�شم للغة وتنمية القدرة لديه لفهم اللغة فهما 

حقيقّيا ال اآلّيا.

املحتوى  :

يرمي امل�رشوع اإىل حتويل برامج الّتعّلم االأ�شا�شي من برامج م�شّمنة يف كتب اإىل 

ة جتعلنا نقت�شد يف الوقت ويف اجلهد املبذول 
ّ

ة رقمي
ّ

حمامل ليزرّية وو�شائط تكنولوجي

وتخّفف االإرهاق امل�شاعف على الّتمليذ االأ�شم ليقرتب من اجلهد املبذول من كّل 

زمالئه ال�ّسامعني وحينها منّكنه من و�شائل الّتناف�س معهم.

بداأنا بتحديد حماور ت�شمل الكلمات االأ�شا�شّية بحيث اأن كل كلمة تكتب كتابة وجت�ّشم 

يف �شورة متحّركة ويوؤ�رّش لها باالإ�شارة املنا�شبة وتكتب باالأبجدّية االإ�شبعّية وتُنطق حّتى ال 

نرتك جماال للخلط اأو الغمو�س وناأمل اأن يكون ذلك تعزيزا للكلمة املراد تبليغها للتلميذ 

وتر�شيخا لها. 

�رشعنا باملرحلة ما قبل املدر�شة ) ح�شانة, رو�شة, حت�شريي( وكانت املحاور الّتالية 

هي املحاور املعتمدة حالّيا من قبل فريق العمل باملركز :
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باح  فطور ال�شّ

 احليوانات

 املنزل

 االأ�رشة

 االأعياد واملنا�شبات 

 االأدوات املدر�شّية

 االألوان واالأ�شكال

 و�شائل الّنقل

 اأّيام االأ�شبوع 

 الّنظافة

امل�رشوع مازال يف بدايته لذلك فما اأجنز منه يكفي فقط لعر�س الّت�شّور واالإجناز ال 

اال�شتغالل الأّن ذلك يتطّلب الّتقّدم يف امل�رشوع وتطويره وجتربته وتقييمه وهي مراحل 

قادمة مل نبلغها بعد.

اخلامتة :

الّتي  لل�شم,  الّلغة  تعليم  مع�شلة  حّل  يف  االإ�شهام  امل�رشوع  هذا  خالل  من  ق�شدنا 

بقيت يف تون�س عائقا اأمام موا�شلة الكثريين منهم لتعليمهم يف مراحله املختلفة ممّا دعاهم 

اإّما اإىل االنقطاع عن الّدرا�شة اأوالتوجه للّتاأهيل املهني.

الّلغة  تعليم  �شعوبة  على  تغّلبتا  اأّننا  امل�رشوع  هذا  اإجناز  خالل  من  نّدعي  ال  ونحن 

ٌ من موقعه  لل�شم, بل ق�شدنا اإىل التنبيه اإىل اأّنه من الَ�رّشوري االجتهاد يف هذا ال�ّشبيل كلُّ

للّتقّدم وم�شاعدة هذه الفئة من الّتالميذ لن�شبح  يوما ما نتحّدث عن تكافوؤ الفر�س بني 

ال�شم وال�شامعني.
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