
357

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 

ال�صعف القرائي و الكتابي لدى �صعاف ال�صمع 

الأ�صباب و املظاهر و الربامج العالجية

مقدم الورقة: �صاح الدين مر�صي حافظ

النطقية  ال�ضمعية  االإع���اق���ة  ا���ض��ت�����ض��اري  و  خ��ب��ر 

اجل���م���ع���ي���ة ال���ق���ط���ري���ة ل���رع���اي���ة وت����اأه����ي����ل ذوي 

قطر  - ال�������دوح�������ة  اخل�����ا������ض�����ة  االح�����ت�����ي�����اج�����ات 

امللخ�س

 اإن ظاهرة ال�سعف القرائي و الكتابي لدى �سعاف ال�سمع من الظواهر املنت�رشة ب�سورة

 وا�سعة و وا�سحة بني �سعاف ال�سمع مما اأدى اىل اهتمام اجلهات ذات العالقة باأن تويل

 رعاية و اهتمام خا�س لتلك الظاهرة و الوقوف على اأ�سبابها و مظاهرها و الربامج العالجية

انطالقا من الرغبة امللحة لتطوير التعليم و التاأهيل لالأ�سخا�س ال�سم و �سعاف ال�سمع.

 لذا حر�س الباحث على اأن يعر�س يف ورقته بالبداية تعريف بالإعاقة ال�سمعية وم�سطلحاتها و

ت�سنيفاتها املختلفة و التعريف بال�سخ�س �سعيف ال�سمع و ال�سمم ما بعد اللغوي وما قبله.

ثم الرموز  فك  يف  املتمثلة  الرئي�سية  عملياتها  و  القراءة  تعريف  اإىل  الباحث  تعر�س   و 

 عملية ال�ستيعاب  و منها و�سول اإىل ال�سعف القرائي عند �سعاف ال�سمع باعتباره اأحد

 العوامل الرئي�سية للف�سل املدر�سي لكثري من �سعاف ال�سمع مع عر�س للعوامل امل�ساهمة

 يف ال�سعف القرائي �سواء العمة منها اأو العوامل املتعلقة بالعوق ال�سمعي كما اأو�سحت

 الورقة مظاهر ال�سعف القرائي عند �سعاف ال�سمع من خالل جدوا ا�ستمل على اأخطاء

و اخلاطئة  القراءة  بعادات  تتعلق  م�سكالت  و  ال�ستيعاب  واأخطاء  الكلمة  على   التعرف 

 اأخطاء اأخرى و ربط ذلك مبظاهر الأخطاء الإمالئية يف كتابات ال�سم و تاأثريها على الفهم

 من ال�سياق اأو امل�سمون و �سعوبة ت�سجيل اأفكارهم او التعبري عنها و عر�س الباحث منوذجا

لكتابات ال�سم و اأخر حي لقراءة ال�سم.
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خالل من  ال�سمع  �سعاف  لدى  القرائي  ال�سعف  ت�سخي�س  كيفية  الورقة  عر�ست   ثم 

امل�سمون تقييم  و  النطق  اختبارات  و  اللغة  مقايي�س  و  املعرفية  القدرات  تقييم  و   املقابلة 

تاأخر برامج التدخل املبكر على اثر املنهج املدر�سي و  الباحث  اأو�سح  ال�سياق و   و تقييم 

 اكت�ساب مهارة الكتابة و القراءة والإمالء و القواعد النحوية ثم اأثر التكنولوجيا احلديثة

اأول اإر�ساد الأ�رشة   على ال�سعف القرائي و عر�س الباحث الربامج العالجية املتمثلة يف 

ال�سوتية الظروف  عر�س  و  الكتابة  و  القراءة  على  للم�ساعدة  اللغة  مهارات  تطوير   ثم 

 املثلى و التخطيط اجليد لتنمية املهارات ال�سمعية ل�سعاف ال�سمع للتدريب على القراءة

و الكتابة.

 و يف نهاية الورقة مت عر�س جمموعة من اجلداول امل�ساعدة يف التقييم و الت�سخي�س و منها

 جدول خمارج الأ�سوات العربية و �سفاتها و جدول تقييم خمارج اأ�سوات احلروف و

 اأي�سا جدول ت�سخي�س ال�سطرابات النطقية و اأرفق الباحث بالورقة ملحقني لتو�سيح بع�س

امل�سطلحات امل�ستخدمة داخل الورقة.
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تقديـم

تعريف الإعاقة ال�سمعية باأنها هي ال�سعف ال�سمعي امللحوظ الذي يجعل  اإمكانية فهم اللغة 

املنطوقة عرب حا�سة ال�سمع اأمراً �سعباً وم�ستحيال وترتاوح م�ستويات اخل�سارة ال�سمعية التي 

قد يعاين منها الإن�سان بني ب�سيطة و�سديدة جداً ولذلك فان م�سطلح الإعاقة ال�سمعية ي�سمل 

كل من ال�سعف ال�سمعي وال�سمم وباللغة الرتبوية جتعل الإعاقة ال�سمعية الفرد بحاجة اإىل 

خدمات الرتبية اخلا�سة والتاأهيل واخلدمات الداعمة وي�سنف ال�سعف ال�سمعي وال�سمم 

اأو ال�سطراب يف اجلهاز  للعمر عند فقــدان ال�سمع وموقع الإ�سابة  تبعاً  اإىل عدة فئات 

ال�سمعي والعوامل امل�سببة له. 

 م�سطلح الإعاقة ال�سمعية ..

ي�سري م�سطلح الإعاقة ال�سمعية اإىل حالت الفقدان ال�سمعي لأنواعها ودرجاتها املختلفة 

وي�سمل هذا امل�سطلح كل من :

    Limited  Hearing  ب ( �سعف ال�سمع (         Deafness   ال�سمم ) اأ (

والإعاقة ال�سمعية اأما اأن تكون

موجودة منذ قبل الولدة

      Comgenital 
حتدث يف مرحلة لحقه من مراحل احلياة

 Advenitious

قد تكون تو�سيلية/ خلل يف الأذن اخلارجية اأو الو�سطي 

       Comductive
                         

قد تكون ع�سبية / خلل يف الأذن الداخلية اأو الع�سب ال�سمعي

                                Sensorinearal

قد تكون مركزية / خلل يف املراكز الدماغية العليا امل�سئولة عن معاجلة املعلومات

                                    Central

d b   25 الإعاقة ال�سمعية هي خ�سارة يف وحدة ال�سمع تزيد عن
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ت�صنيف الإعاقة ال�صمعية :

 ت�سنف اإىل خم�س فئات تبعاً ل�سدة الفاقد ال�سمعي :

هـدجباأ

�سديدة جداً�سديدةمتو�سطةب�سيطةب�سيطة جداً

d b   40 -25   d b  55 -40d b 70 – 55d b   90 -70d b  90 اأكرث من

ت�صنيفات اأخــــــــري  :

)اأ ( اأحادية اجلانب Unilateral  –   اإذا كانت يف اأذن واحدة وثنائيـة  Bilateralاإذا 

كانت يف كلتا الأذنني.

)ب( ت�سنيف اإىل اإعاقة داخلية املن�ساأ Endogenous   اإذا كانت ناجتة عن عوامل   وراثية. 

)ج ( خارجية املن�ساأ   Exogenous   اإذا كانت ناجتة عن اأمرا�س اأو اإ�سابات اأو عوامل 

اأخرى خارج اجل�سد.

) د ( اإعاقة قبل اللغوية  Prelingual   اإذا حدثت قبل اأن يتعلم الطفل اللغة .

) هـ ( اإعاقة بعد اللغوية  Postingual   اإذا حدثت بعد اكت�ساب اللغة .

    The Deaf  :  ال�ضخ�ص الأ�ضم

متنعه  والذي  العتيادية  احلياة  لأغرا�س  وظيفية  غري  لديه  ال�سمع  حا�سة  الذي  ال�سخ�س  هو 

�سواء  ال�سمع  حا�سة  طريق  عن  وتف�سريها  اللغوية  املعلومات  اكت�ساب  من  ال�سمعية  اإعاقته 

ا�ستخدم معيناته ال�سمعية اأم مل ت�ستخدمها وبناًءا على درجات ال�سعف ال�سمعي لذا جند:-

ال�سمعية  اخل�سارة  d b  وهذه   91 عن  يزيد  فقدان  من  يعاين  الذي  هو  الأ�سم  ال�سخ�س    )  1  (

ال�سديدة جداً قليلة احلدوث اإذ تعاين منه ن�سبة �سئيلة فقط من الأ�سخا�س املعوقني �سمعياً . 

) 2 (  ال�سمم ل يعني البكم بال�رشورة فمعظم الأ�سخا�س ال�سم لديهم قدرات �سمعية متبقية 

وبالرغم من حمدودية هذه القدرات فاإنها تكفي للوقاية من البكم بالتدريب ال�سمعي 

املبكر والفعال وبا�ستخدام اأجهزة ت�سخيم ال�سوت والأدوات امل�ساعدة املنا�سبة .
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Tlard of Hearing ال�صخ�س �صعيف ال�صمع

  هو الذي تكون حا�سة ال�سمع لديه �سعيفة ولكنها وظيفية لأغرا�س احلياة العتيادية 

واملثريات  للكالم  ال�ستجابة  وي�ستطيع  بدونها  اأو  ال�سمعية  املعينات  مب�ساعدة  �سواء 

ال�سمعية الأخرى لذا جند :

يف. 1  الأ�سم  ال�سخ�س  ي�سبه  مما  اأكــرث  ال�سامع  ال�سخ�س  ي�سبه  ال�سخ�س  هذا 

التوا�سل .

على. 2  بالعتماد  تتطور  وتاأخرها  �سعفها  من  بالرغم  والكالمية  اللغوية  مهاراته 

حا�سة ال�سمع اأ�سا�سا ولي�س على حا�سة الب�رش .

بناًءا على درجات الفقدان ال�سمعي فال�سخ�س �سعيف ال�سمع هو من يرتاوح. 3 

d b  70 – 25 مدى خ�سارته ما بني

Posthingual Deafness ال�صمم ما بعد اللغوي

-  يفقد الإن�سان �سمعه بعد اأن تكون مهاراته الكالمية واللغوية قد تطورت .

-  هذا النوع من ال�سمم قد يحدث فجاأة اأو قد تتدهور الوظائف ال�سمعية تدريجياً 

تبعاً لطبيعة ال�سبب .

ال�سمم  عن  لتميزه  املكت�سب  ال�سمم  اأحياناً  ال�سمم  من  النوع  هذا  على  يطلق    -

الولدي .

-  بالرغم من اأن هذا النـوع من ال�سمم اأخـف وطاأة على النمو اللغوي من ال�سمم 

ما قبل تطور اللغة فانه ينطوي على �سعوبات نف�سية كبرية وقد يقود اإىل تدهور 

القدرات الكالمية تدريجياً ب�سبب توقف التغذية الراجعة ال�سمعية . 

Prelingual Deafness ال�صمم ما قبل اللغوي

  . ي�سري هذا امل�سطلح اإىل احلالت التي ي�سبح فيها الطفل اأ�سما قبل اأن تتطور لغته- 

ال�سمم قد ينطوي على �سعوبات جمه بالن�سبة للنمو اللغوي وتطور-   مثل هذا 

مراحل  يف  حوله  من  الآخرين  كالم  اأو  كالمه  ي�سمع  مل  الذي  فالطفل  الكالم 
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النمو اللغوي احلرجة ) اأول ثالث �سنوات من العمر ( لي�س كالطفل الذي لديه 

تعلم  على  القدرة  حيث  من  حمدودة  �سمعية  قدرات  حتى  اأو  طبيعي  �سمعي 

الكالم واللغة . 

تعريف القراءة :

من  املعنى  على  احل�سول  تت�سمن  – �سمعية  ب�رشية  مهمة  اأنها  على  القراءة  تعرف 

خالل فك الرموز ) احلروف والكلمات ( وتت�سمن القراءة عمليتني رئي�سيتني هما : 

عملية فك الرموز. 1 :

وهي ترجمة الكلمات املكتوبة اإىل متثيل ي�سبه اللغة ال�سفهية – واملهارة يف فك 

الرموز متكن الفرد من لفظ الكلمات ب�سكل �سحيح يو�سح معناها اأو مدلولها.

عملية ال�ستيعاب. 2 :

متكن مهارات ال�ستيعاب فهم الفرد معنى الكلمات �سواء كانت منفردة اأو يف 

�سياق ما.

• ال�سعف القرائي عند �سعاف ال�سمع :	

ال�سمع  �سعاف  منها  يعاين  التي  الأكادميية  الأ�سباب  اأهم  اأحد  القراءة  �سعف  يعد 

واأكرثها انت�ساراً بينهم ويعتربها البع�س اأحد العوامل الرئي�سية للف�سل املدر�سي . 
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العوامل امل�ساهمة يف ال�سعف القرائـي

عوامل تتعلق باملعوق ال�سمعيعوامل عامــــــــــــــــــــــــة

. 1  عوامل ج�سمية :

عيوب  ع�سبي/  وظيفي  خلل        

ب�رشية   �سمعية عوامل 

      جينية وراثية .

. 2   عوامل بيئية : 

 ، وانفعالية  اجتماعية  م�سكالت         

اختالف اللغة والثقافة

اأ�ساليب التدري�س غري املالئمة . 3 .

ال�سمعـي  الإدراك  نف�سيـة  عوامـل   4 .

والب�سـري –

النتباه  �سعف   / اللغة  بات  ا�سطرا 

والذكاء.

ال�سغط  وقيا�س  الو�سطي  الأذن  �سالمة  مدى  حتديد   .1

فيها

     ومدة قوتها وا�ستجابتها للمنبهات ال�سوتية .

2. ح�سا�سية طبلة الأذن وقدرة الفرد على ال�سمع 

ف�سيولوجيا  الداخلية  لالأذن  الإكلينيكي  الفح�س   .3

ووظيفياً .

4. مدى ديناميكية التـوازن الوظيفي العام مـدى التعامل 

احل�سي داخلياً وخارجيا وعالقته بالع�سب الدهلــيزي 

ال�سمعي .

قيا�س حركة العني عن طريق اختبار خا�س فاملعروف  5 .

اأن الأذن الداخلية تتحكم يف توازن اجل�سم من جهــة 

والرتكـيز  واملتابعة  الروؤية  على  العني  وقدرة  وحركة 

ال�سليم على املنبهات ال�سوئية .

مثال :  كالقراءة ب�سطور مكتوبة – اأو فح�س تركيب اأجهزة 

دقيقة من جهة اأخرى واى خلل يف هذه الوظيفة يوؤدي 

اإىل ق�سور القدرة على تثبيت النظر على هدف اأو منبه 

حمدد اأو روؤيته متحركاً بينما هو يف الواقع ثابت .

))  يقوم بهذه الختبارات وت�سخي�سها وحتديدها طبيب 

 – ال�سمعيات  اأخ�سائي   – واحلنجرة  والأذن  الأنف 

طبيب العيون (( .   
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 من مظاهر ال�سعف القرائي عند �سعاف ال�سمع :    

)1( اأخطاء التعرف على الكلمة :

Word Recognition Errors
والإبدال  والإدخال  احلذف  م�سكالت  مثل 

وقلب الكلمات واللفظ اخلاطيء للكلمات.  

)2(  الأخطاء يف ال�ستيعاب :

احلقائق  ا�ستدعاء  على  الطالب  قدرة  عدم  مثل 

ق�سة  الت�سل�سل يف  ا�ستدعاء  اأو  الن�س  من  الأ�سا�سية 

ما اأو عدم قدرته على ا�ستدعاء الفكرة الأ�سا�سية من 

الن�س .   

القراءة  بعادات  تتعلق  م�سكالت   )3(

اخلاطئة:

 ( اخلاطئة  القـراءة  اأثناء  املتوتــرة  كاحلركـات 

– ن  ( فقدان الطالب  – م  نطق �سوت  ع 

موقعه اأثناء القراءة اأو اإم�ساكه الن�س بالقرب 

من العني .

)4(  اأخطاء اأخـــــري :

القـراءة �سوت حرف / حرف القراءة كلمة / كلمة 

عالية  نربة  ذو  ب�سوت  القراءة   – بالتهجي  القـراءة 

اأهمها  القراءة  اأثناء  املالئم  غري  التوقف   – ومتوترة 

عدم و�سوح خمارج الأ�سوات والكلمات ، اأخطاء 

 ) �رشب   ( من  بدل   ) درب   ( الكتابة  عند  التهجي 

اخلطاأ يف قراءة احلروف املنقوطة ب ت ث – ت / 

ط 

   اخلال�ضــــــــة :

البتدائية  املرحلة  �سن  يف  ال�سمع  �سعاف  من  جمموعة  على  الدرا�سات  بع�س  دلت       

ملقارنتهم مبجموعة مماثلة من الأطفال غري امل�سابني تبني منها :

على  اللغوية  الرموز  قراءتهم  يف  يعتمدون  ال�سمع  ب�سعف  امل�سابني  غري  1 ( الأطفال   (

كل من الإدراك الب�رشي ) ال�سكل املكتوب ( والإدراك ال�سمعي ) �سوت النطق 

للحروف والكلمات (. 

احلروف  متييز  على  اأي  اأحدهما  على  كليا  يعتمدون  فهم  ال�سمع  �سعاف  الأطفال   )  2  (

تهجي  يف  فقط  احلــرف  نطق  ل�سوت  الإدراك  على  اأو  فقط  املكتوبة  ب�سورتها 

الكلمات. 

وهذا يعني  

عن  اأي  معا  الطريقني  عن  ذلك  يتم  اأن  لبد  والتهجي  القراءة  ودقة  �سحة  اأجل  من  اأنه 
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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 

للكلمة  ال�سمعي  ال�سوتي  الرتكيب  برتجمة  اللغوية  للرموز  وال�سمعي  الب�رشي  الإدراك 

اإىل تركيب ب�رشي ل�سكلها املر�سوم يف كتابتها.

          فالطفل �سعيف ال�سمع اأما انه يعتمد على اإدراكه الب�رشي فقط حلروف الكلمة املكتوبة 

من  في�سقط  تهيجها  يف  يخطيء  ولهذا  حروفها  ترتيب  عن  متغا�سيا  لها  تهجيه  يف 

اأن  واأما  مو�سعه  غري  يف  بع�سها  ي�سع  اأو  ترتيبها  يعك�س  اأو  حروفها  بع�س  ح�سابه 

يحدث العك�س يف حالة طفل اآخر يتهجى الكلمة وفــق رنني �سوت نطق حروفها ) 

ح�سب البقايا ال�سمعية لديه ( ويف احلالتني يخطيء يف تهجي الكلمة .

  

الكتابة عند �صعاف ال�صمع :

   ل ميكن الف�سل بني القراءة والكتابة فهما وجهان لعملة واحدة ولذا جند ان الكتابة 

عند �سعاف ال�سمع نتيجة لل�سعف القرائي لها عدة مظاهر اأهمها :

خط ردىء م�سو�س ) ملخبط ( �سعب قراءته . 1 .

اأخطاء اإمالئية فادحة . 2 .

عدم اللتزام باأدوات الربـط اأو التكوين اللغوي ال�سليم اأو و�سع النقـاط مكانها لعـدم  3 .

ا�ستخدامه ظاهرة التهجي اأو ا�سرتجاع الذاكرة ال�سمعية ل�سوت الكلمة نتيجة ل�سعفه 

ال�سمعي .

. 4 يكتب احلروف ب�سكل خطوط ذات روؤيا حادة .

تباين يف اأحجام احلروف والكلمات . 5 .

ميل ال�سطر اإىل اأعلى اأو اإىل اأ�سفل . 6 .

�سعوبة الفهم من ال�سياق اأو  امل�سمون . 7 .

.
ً
�سعوبة يف ت�سجيل اأفكارهم اأو التعبري عنها كتابة  8 .

اأخطاء يف ترتيب حروف الكلمة . 9 .
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مثال     ) 1 (

اليوم  :   الأحـــــــــد

التاريخ  :  2005/4/1م

           تعبري وظيفي 

            ملاذا غبت عن املدر�سة يوم 

            الأربعاء    واخلمي�ص     ؟

             اأنا عبد العزيز يف تابـن  لي�س املدر�سة يعلب راأ�س اأمل  اأنا بروح بيت املالب�س النوم 

بروح  تابن  10 ون�س م�ساء  النوم بعد �سباح اخلري يف  6 ون�س بعد  وم�ساء اخلري �ساعة 

املدر�سة ما يف بيت نوم فقط بعد 10 �سباح ياأكل وحليب ويروح وين م�ست�سفى دكتور 

كالم عبد العزيز تابـــــن لي�س �سندوق دواء مل اأذهب اإىل البيت دواء واملاء وبعد النوم  

8  ون�سف م�ساء اخلري  �سكراً    مع ال�سالمة .

مثال     ) 2 (

   التعبري الكتابي عن حمتوى �سورة 

   ) انظر اإىل ال�سورة التي اأمامك واكتب حمتواها (  

             اأنا عبد العزيز يف بنت    يف البيت برع زرع  و�سجر وزهرة وماء ولون احمر 

واأ�سفر بنت اأعمال باملاء وزرا عاقة ولد بااأعمال باخلذ زهرة ا�سفر الأر�س مزراعة و�سجر 

خ�سب اأناء ماء زرعة الأر�س .

اأخي بنت       يق�سد      اأخي واأختي

بــــرع             يق�سد      بره اأي خارج البيت 

اعمال              يق�سد      تعمل / يعمل     واملدلول يزرع    

باخلــــــذ         يق�سد      تقطف / تاأخذ / تقطع  زهرة    

.9.
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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 

 املالحظات ..

عدم القدرة على ترتيب الأفكار    

عدم القدرة على ت�سل�سل الأحداث  

اأخطاء  اإمالئيــــــة  

خطاأ �سائع يف تكوين اجلملة ب�سكل �سحيح   

التعبري ال�سفاهي:

                  نظر اإىل ال�سورة –  حتدث عن املحتوى بكلمات مفردة 

))  بيت – �سجرة –  بنت –  ولد –  زهرة  - اأحمر –  اأ�سفر (( دون الربط اأو تكوين 

جملة .

ال�سعف القرائي والذاكرة لدى �سعاف ال�سمع :-

�سمعية  اإ�سارات  اإىل  الب�رشية  الإ�سارات  ترجمة  يف  الذاكرة  من  ال�ستدعاء  �سعوبة  1 .

والعك�س ) الإ�سارات ال�سمعية        اإىل كالم         اإىل كتابة ( .

وعمليات  ح�سابية  اأرقــام  اأو  الكلمات  تهجى  اإىل  بالن�سبة  الن�سيان  و�رشيع  �سعيف  2 .

ال�رشب والطرح والق�سمة ) من خالل امل�سائل احل�سابية الكالمية ( .

ن�سبان الأ�سماء وامل�سطلحات ويف ت�سل�سل اأحرف الهجاء واأيام الأ�سبوع والتواريخ  3 .

واأ�سهر ال�سنة والتمييز بني الجتاهات ) ميني – ي�سار ( .

الإرهاق  اإىل  ذلك  ويوؤدي  الب�رشية  اللغوية  للرموز  الذاكرة  ال�ستدعاء من  بطء يف  4 .

الذهني وامللل والن�سحاب من العملية التعليمية .

املقارنة بني ال�سعف القرائي لدى الذكور والإناث من �سعاف ال�سمع :-

تفيد بع�س الدرا�سات واأي�سا اجلانب امليداين العملي ملن عمل مع ال�سم و�سعاف ال�سمع 

يف املراحل الثالث لتعليم ال�سم البتدائي – الإعداد – املهني اأو ما يطلق عليها املراحل 

الثالث للتعليم الأ�سا�سي مت�سياً مع اختالف امل�سميات يف الوطن العربي للمراحل التعليمية 

لدى �سعاف ال�سمع اأكرب لدى الذكور واأقل لدى الإناث.
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التف�سري 

من  اإليه  ي�سل  ما  يعالج  اأو  يتعامل  ل  الرجل  مخ  اأن  البع�س  اعتقاد  اإىل  ذلك  دعا  مما      

معلومات بال�سهولة التي يقوم بها مخ املراأة يف تلك العملية مبعنى اأن هناك اختالفاً بني 

مخ  باأن  العتقاد  التف�سري  هذا  ي�ساند  ورمبا    Liberalization الـ  عمليات  يف  اجلن�سني 

الأنثى قادر على توزيع وظائف التعامل مع اللغة على الن�سفني الكرويني اأكرث من الذكور 

ب�سبب �سغر الفرق بني الن�سفني الكرويني من حيث نتائج ما يطبق عليهم من اختبارات 

لفظية وغري لفظية وفق ما يت�سوره بع�س اخلرباء .  

اخلال�ســــة 

من هنا يجب اأن يركز املربون واملهتمون بتعليم �سعاف ال�سمع على القراءة والكتابة من 

واأعقد  اأهم  من  والكتابة  القراءة  باعتبار  والتاأهيلي  التعليمي  املبكر  التدخل  برامج  خالل 

العوامل  وتعدد  ال�سواء  على  والتخاطب  التعليم  من  لكل  الالزمة  الأ�سا�سية  القدرات 

الب�رشية  والذاكرة  وال�سمعي  الب�سـري  احل�سي  الإدراك  عمليات  على  املوؤثرة  الع�سويــة 

الأ�سكال   Coding ترميز اأو  وتف�سري  الذاكرة  املخزنـة يف  اللغوية  وال�سمعـية واحل�سيلة 

الرمزيـة )  �س – ل – خ – ع – ف – اأو - + -  ( والأ�سوات املختلفة لتلك الرموز 

lnformation frocesseing والعمليات  وتفهم وحتليل وتخزين ومعاجلة املعلومات 

املعرفية Cognitive Processes من تخيل وت�سور وا�ستدعاء Reasoning واإدراك 

العالقات وحل امل�سكالت اإىل غري ذلك من قدرات ذات �سلة وثيقة بعملية التعلم .

ت�صخي�س ال�صعف القرائي لدى �صعاف ال�صمع :

) 1 (   املقابلـــــة :

 ت�ستخدم مناذج يتم اإعدادها م�سبقا عند مقابلة اأولياء الأمور ) الأب – الأم( 

والتاريخ  والأ�ــرشة  الطفل  عن  عامة  معلومات  على  خاللها  من  التعرف  يتم 

املر�سي والوراثي والنمائي وتطور اللغة والكالم لدى الطفل )  من فريق عمل 
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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 

– من جلنة القبول باملدر�سة اأو اأي جهة حتددها اإدارة املدر�سة ( . 
) 2 (   تقييم القدرات املعرفية :

 ) ال�سببية – دوام ال�سئ – التنبوؤ – املحاكاة ( 

اأ. ( ال�سببيـــة   :  مـدى اأداراك �سعيف ال�سمع للعالقـة بني ال�سبب وامل�سبب 

                      اأو بني الفعل والنتيجة . 

ب.( دوام ال�سيء  : مدى اإدراكه اأن الأ�سياء من حولنا موجودة وان مل تكن 

التجارب  متثيل  على  ال�سمع  �سعيف  مقدرة  مدى   : التنبـــــــــــوؤ    ج.(  نراها 

ال�سابقة. 

                      التي مر بها ل�ستخدامها يف خدمة التجارب احلالية كاأن 

                       يرفع يده ليم�سك الكرة.

احلركية  احل�سية  املرحلة  بداية  يف  تظهر  معرفية  مهارة   : املحاكـــــــاة   د.(  

النطق  جهاز  حركات  حماكاة  على  القدرة  وتبني 

بالقلم  والإم�ساك  احلــروف  اأ�سوات  وخمــارج 

والو�سعية ال�سليمة عن الكتابة .   

) 3 (   مقايي�س اللغة :

                       نهدف من خالل املعرفة احلقيقية للقدرات اللغوية والرثوة اللغوية لدى 

�سعاف ال�سمع والتق�سيم ال�سائع يتمثل يف : 

                            ) اأ (   مقايي�س اللغة ال�ستقبالية .

   ) ب(   مقايي�س اللغة التعبرييـة .

              ) ج (   تقييم اللغة التلقائيــة .

      

) 4 (   اختبارات النطـــــق :

الكلمة  اأول  يف  وذلك  ال�سمع  �سعيف  لدى  للحروف  الأ�سوات  تقييم  خاللها  من  يتم 

وو�سطها واأخرها وتكون مادة التقييم جمموعات ال�سور املحببة لـى الطفل حيوانات – 

طيور – و�سائل موا�سالت – وغريها على اأن تكون من البيئية املحلية واملحكية للتعرف 
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على قدرة الأطفال على تكوين الأ�سوات مع بع�سها البع�س لإن�ساء كلمات لها مدلول مع 

ت�سجيل ما قد يعرتى بع�س الكلمات عند النطق من ا�سطرا بات نطقية تتمثل يف الت�سويه 

اأو احلذف اأو الإبدال اأو الإ�سافة .

) 5 (   تقييم امل�سمــــــون :

يتم تقييم م�ستوى م�سمون اللغة لدى �سعاف ال�سمع من خالل اختبارات تكون مادتها 

منها كمحكات  يتطلب معرفة عدد معني  ماألوفة  اأخرى غري  واأ�سياء  ماألوفة  لأ�سياء  �سور 

للتقييم . 

) 6 (   تقييم ال�سيـــــــاق :

يقيم �سياق اللغة من خالل اختبار معد م�سبقاً وي�ساأل ليتعرف على �سور لأحداث معينة 

يحاول اأن ي�سف احلدث من خالل جمل تبني منو ال�سياق اللغوي .

اأثر املنهج الدرا�صي وتاأخر برامج التدخل املبكر على اكت�صاب مهارة

القراءة –   الكتابة –  الإمـــــــالء –  القواعد النحوية 

: • املنهج الدرا�سي يف مدار�ص ال�سم / �سعاف ال�سمع	

   مازال املنهج الدرا�سي يعترب حجرعرثة يف مدار�س ال�سم و�سعاف ال�سمع يف كثري 

من البلدان العربية وقد اعتمد على املنهج الدرا�سي ملدار�س التعليم العام يف تعليم 

ال�سم / �سعاف ال�سمع ل�سنوات عديدة منذ بداأ تعليم ال�سم / �سعاف ال�سمع يف 

م�رش عام 1938م واإن�ساء اأول مدر�سة لل�سم يف الإ�سكندرية على يـد املعلمـة الرائدة 

مدام ت�سى ت�سو وقد و�سعت اأول منهج لتدري�س ال�سم يف �سنوات ما قبل املدر�سـة 

ويعترب حتى الآن من املناهج اأو طرق التدري�س اجليدة يف هذا املجـال . ) يتم عر�س 

ن�سخة من الكتاب اأثناء العر�س ( وقد اأخذ على منهج التعليم العام بعد تخفيفه مبا 

اأخذت  التي  املاآخذ  ومن  الدرو�س  من  جمموعة  واختيار  الإعاقة  وظروف  يتنا�سب 

عليه :  
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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 

على �سبيل املثال ) منهج اللغة العربية (  

قبل  والإعــداد  للتهيئة  ال�سغار  ال�سمع  ل�سعاف  متهيدياً  م�سبقاً  منهجاً  هناك  يكن  مل  1 .

دخول املدر�سة . 

كانت املخرجات املقدمة عبارة عن اجتهادات �سخ�سية. 2 .

مل يراع املنهج يف ذلك الوقت ظروف الإعاقة. 3 .

لغة  اعتبار  فتارة  املتبعة  الطريقة  ح�سب  على  الوقت  ذلك  يف  املنهج  تنفيذ  اختالف  4 .

الإ�سارة هي اللغة الأم واأخرى اعتبار طريقة قراءة ال�سفاة هي الأهم.

اأغلب  والنطقية وكانت  ال�سمعة  الإعاقة  ذوو  فيها  يعي�س  التي  البيئة  املنهج  يحاك  مل  5 .

املو�سوعات ت�سم جمموعة من الكلمات ال�سعبة ذات املعاين املعنوية والتي يحتاج 

تف�سريها وتو�سيحا اإىل جهد .

الختبارات التي كانت تو�سع من املنهج ل تقي�س امل�ستوى احلقيقي للطالب . 6 .

او اختيار      ال�سمعية بو�سع  املعلمني من ذوي اخلربة يف جمال الإعاقة  تكليف بع�س  7 .

ملو�سوعات املنهج دون ال�ستعانة باأهل اخلربة من اأ�ساتذة اجلامعات تخ�س�س املناهج 

وطرق التدري�س .

املنهج الذي مت و�سعه مل يراع الفروق الفردية داخل ال�سف الدرا�سي الواحد ونعلم     8 .

جميعاً مدى تفاوت امل�ستويات ) التح�سيلية – ال�سمعية  وغريها ( .

اأن  كثريها  يف  فنجد  العربية  الدول  من  كثري  يف  الدرا�سية  ال�سفوف  ت�سنيف  عدم  9 .

ال�سف الدرا�سي ي�سم )  اأ�سم + �س �س �س + �س �س م + زراعة قوقعه ...  ( .

احلاجة اإىل التدريب امل�ستمر والتاأهيل املهني الوظيفي للمعلمني على فرتات لتنفيذ  10 .

املنهج الدرا�سي والإدارة ال�سفية واإعداد الو�سيلة التعليمية .   

لقدرات  منا�سبتها  وعدم  الدرا�سية  املواد  فروع  من  كثري  يف  الدرا�سية  املادة  جمود  11 .

واإمكانيات الطالب .

عدم الهتمام بالتدريبات النطقية وجل�سات التخاطب الفردية للحالت وتقييمها . 12 .
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: • تاأخــــر برامج التدخل املبكــــــــــــر	

واإذا كان املنهج هو ع�سب احلياة مل�ساعدة �سعاف ال�سمع على التعلم واكت�ساب كبري من 

املهارات فاي�سا اإغفال التدخل املبكر لدى تلك الفئة خا�سة يف الأماكن البعيدة واملتطرفة 

يف البوادي والقرى وغريها مما جعلنا يف كثريا من الأحيان نواجه باأطفال من تلك الفئة 

يتقدمون للمدر�سة يف عمر الثامنة اأو العا�رشة بعد اأن فاأتتهم الفرتة الزمنية من حياتهم )  

من 2 – 5 �سنوات ( والتي توؤثر مبا�رشة على اكت�ساب اللغة وبناوؤها وح�سيلتها اللغوية 

..  ولكن جند اأن التدخل املبكر الآن قد بداأ منذ التعرف على الإعاقة وما يزال الطفل جنبنا 

يف بطن اأمه اأو اكت�ساف الإعاقة ال�سمعية من خالل الأجهزة املتطورة واحلديثة بعد الولدة 

مبا�رشة مما ي�ساعد على اكت�سافها مبكراً وتقدمي الرعاية والهتمام منذ الولدة .  

وتعترب فرتة الطفولـة املبكرة من اأغنى الفرتات التي ميكن اأن تكت�سب فيها احلالت القدرة 

على الإدراك والتمييز ال�سمعي والإدراك والتمييز الب�سـري مع التدريبات املنا�سبة والتي 

وتكون  وتقليدها  متييز الأ�سوات والتعرف عليها  ال�سبق يف اكت�ساب مهارات  يكون لها 

اللبنة الأوىل يف اكت�ساب مهـارة القراءة والكتابة والإمالء والقواعـد النحوية فيما بعد .

اجلوال  • اأثـر التكنولوجيا احلديثة على ال�سعف القرائـي ) البليب / البيجر –  	

/ الفاك�ص / النت (  :

رغم اأن عنا�رش التكنولوجيا احلديثة من انرتنت وهواتف نقالة ذات تقنيات عالية وقبلها 

البليب / البيجر اأو ظاهر الرقم والفاك�س �ساعدت على �سهولة التوا�سل والت�سال وتبادل 

الثقافات وا�ستب�رشنا جميعاً نحن العاملون مع ال�سم و�سعاف ال�سمع فقد ا�ستخدموا يف 

البداية البليب والبيجر والفاك�س بطريقة الكتابة واأي�سا النرتنت ور�سائل S M S وان 

على  والقادر  منهم  القريب  اأن  اإل  والإمالئي  الكتابي  حمتواها  يف  ركيكة  الر�سائل  كانت 

فك �سفرة قراءة وكتابة كالم ال�سم / �سعاف ال�سمع كان ي�ستطيع اأن ي�سل اإىل املعنى 

ولكن  كتاباتهم  طريقه  بنف�س  لهم  يكتب  اأن  �رشط  امل�سمون  اأو  لل�سياق  فهمه  خالل  من 

ا�ستخدام  جتاه  انحرفوا  خا�سة  ب�سورة  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  من  كثريا  اأن  حالياً  املوؤمل 

لغة الإ�سارة ل�سهولتها وي�رشها للتوا�سل فيما بينهم بعد اأن حلت الكامريا بالنت والكامريا 
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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 

من  احلديثة  التكنولوجيا  حدت  وبذلك  بينهم  فيما  والكتابة  الكالم  لغة  عطل  مما  باجلوال 

بحث ال�سم / �سعاف ال�سمع عن طرق لتنمية مهارات القراءة والكتابة لديهم وا�ست�سهلوا 

توؤكد  ال�سمع  �سعاف  ال�سم /  مدار�س  من  كثريا  اأن  الحاطه  مع  الإ�سارة  لغة  ا�ستخدام 

على عدم ا�ستخدام لغة الإ�سارة ملن لديهم بقايا �سمعية ت�ساعدهم وتوؤلهم على التوا�سل 

لفظيا وكتابياً مع من حولهم .

 �سوؤال  ..   من يفك  �سفرة ر�سائل SMS  التي ير�سلها ال�سم و�سعاف ال�سمع لنا ؟   

اخلال�ضة 

نحن  اجلامعة  اإىل  احل�سانة  من  ال�سمع  �سعاف   / لل�سم  التعليم  حق  �سد  ل�سنا  نحن 

وحق  الدرا�سة  حق  له  الذي  من  ولكن    ) للجميع  التعليم  حـــق   ( �سعار  معكم  نحمل 

ال�سفافية  من  لبد  كالنعام  الرمال  يف  روؤو�سنا  ن�سع  ل  ولكن  م�رشوع  احلق   .. التعليم 

ومواجهة الواقـع ..  هل امل�ستوى احلقيقي لغالبية ال�سم العرب و�سعاف ال�سمع العرب 

يتنا�سب مع الطموح . هل خمرجاتنا التعليمية لتلك الفئات ميثل الواقع التعليمي املاأمول 

–    يجب اأن نبتعد عن العاطفية اأو اأن يكون احلكم على حالت فردية لديها ال�ستعدادات 
دائما التعميم هو الأعم وال�سمل ولي�س التخ�سي�س ، يجب اإل نفتح الباب على م�رشاعيه 

ونقول تعليم جامعي .. لكن قبلها نقول من وملن وهل كانت البنية التعليمية التحتية قد 

و�سعت بطرق مدرو�سة و�سحيحة توؤهل لاللتحاق باجلامعة لل�سم / �سعاف ال�سمع ..  

لواقع  و�سفافية  ب�سدق  واقعا  نثري  نحن   .. نراعيها  اأن  لبد  معينة  �سوابط  هناك  بالتاأكيد 

نعي�سه مع �سعاف ال�سمع ومع ال�سم . وتتكاتف الأيدي فهم فئة عزيزة علينا من حقهم 

علينا اأن ن�سعهم على بداية الطريق ال�سحيح .

مثال 

لو نحن يف جل�سة اليوم ويف هذه املحا�رشة والتي يتم عر�س جزء كبري منها     بطريقة 

ال�سمع  �سعاف  ال�سم /  من  هم  احل�سور  من  كم  لنت�ساءل     .. بوينت  والباور  الكتابة 

الرا�سدين ي�ستطيع اأن ي�ستوعب حمتوى املحا�رشة اأو على الأقل اأهم عنا�رشها واأفكارها 
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ملحتوى  كملخ�س  واحدة  �سفحة  ولو  كتابة  من  يتمكن  اأن  اأو  �سحيحة  وبطريقة  الرئي�سية 

اجلل�سة . 

�سم  +  اأ�سم       يتوا�سل كيفما ي�ساء  
ُ
      معادلة               الأ

لكن الأ�سم يعي�س يف جمتمع يحتاج اإىل طرق متعددة من التوا�سل والتخاطب متى 

عدم  خطاأ  يف  الوقوع  دون  وي�ستوعبه  يقراأ  ما  يفهم  من  الكتابة  خالل  من  بذاته  يتوا�سل 

من  المكان  قدر  خالية  لغويا  �سحيحة  بطريقة  الكتابة  اأو  امل�سمون  اأو  ال�سياق  من  الفهم 

الأخطاء الإمالئية دون حاجة ملن يفك �سفرة كتاباته اأو كالمه .

الربامج العالجية 

اأول :  اإر�ساد الأ�سرة :

من خالل جمموعة النقاط التالية :

- �رشح اأبعاد امل�سكلة ودرجة ال�سعف ال�سمعي واأ�سبابه وتقدمي الإر�ساد والن�سح الوراثي 
اإذا كان ال�سبب وراثيا .

- التعرف على الآثار ال�سلبية لالإعاقة ال�سمعية على اللغة واجلوانب النف�سية والتعليمية 
والقدرات الجتماعية .

- فهم وتقبل امل�سكلة بطريقة �سحيحة وذلك لتعبئة اجلهود للم�ساركة الفاعلة يف برامج 
التاأهيل .

- التعرف على اخلدمات املتاحة للتاأهيل واحلد من الإعاقة .
- الت�سدي لظاهرة اخلجل الجتماعي جتاه الإعاقة .

مع  واأي�سا  معه  التعامل  وكيفية  ال�سمعي  باملعني  اخلا�سة  والإر�سادات  الن�سائح  - تقدمي 
حالت زارعي القوقعة .
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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 

ثانيًا :  تطوير مهارات تنبيه اللغة للم�ساعدة على القراءة والإمالء :

منها  ونخ�س  متعددة  وهي  اللغة  مهارات  تعليمهم  ال�سمع  �سعاف  تاأهيل  عند  ينبغي 

مهارات الإدراك والتمييز ال�سمعي واملهارات ال�سمعية الأخرى بغر�س حت�سني اللغة لديهم 

مما ي�ساعد على اكت�ساب مهارة القراءة والكتابة والقدرة على الإمالء وا�ستخدام القواعد 

اللغوية ) النحو ( .

)   اأ   (  الإدراك  : 

يعـد الإدراك مركزاً للقدرات املعرفية – مثال – عندما تريد تعلم الطفل كلمـة زهـــــرة 

لبد اأن يرى الزهــرة وي�سمع اأ�سمها ويلم�سها وي�سمها وعند روؤيته للربتقالة لبـد اأن يتذوقها 

اأي�سا مبعنى اأدراك ماهيتها والتعرف عليها لي�سهل تكوين �سورة ذهنية عنها لتخزينها بعد 

معاجلتها ومن ثم اإعطائها رمزاً ) كلمة ( ميكن الرجوع لها وا�ستخدامها عند احلاجة بغر�س 

التوا�سل.

 )  ب  (  التعرف على الأ�سوات  : 

      يتم تعليم الأطفال على هذه املهارة عن طريق عر�س مناذج �سوتية متنوعة الرتددات 

ال�سوتية و�رشحها لهم باأ�سمائها وما حتدث من اأ�سوات ثم بعد ذلك ي�ستخدمها يف مترين 

عملي باأن يقوم الطفل باأداء عمل عند �سماعة ال�سوت ويتوقف بعد اختفاء ال�سوت مع 

التمرين على  اأنه ل يرى املدرب وهو يحدث ال�سوت �سوف نتعرف من هذا  مالحظة 

بع�س الرتددات ال�سوتية التي قد يتعرث على بع�س الأطفال التعرف عليها ويفيد ذلك يف 

تكوين ذاكرة �سمعية جيدة لأ�سوات الكلمات مع �سكلها يف الكتابة تفيد يف عملية القراءة 

والكتابة والإمالء والتدريبات النحوية.   

)  ج  (    حتديد م�سدر الأ�سوات اأو مكانها  : 

     ا�ستمراراً للمهارة ال�سابقة وبعد اكت�ساب القدرة على التعرف على وجود ال�سوت من 

عدمه ميكن اأن يبداأ الأطفال يف حتديد م�سدر الأ�سوات من حيث الجتاه واملكان .

�ســــوات  : 
ً
)  د  (     متييز الأ

يعد تعلم �سعيف ال�سمع متييز الأ�سوات والتعرف عليها وتقليدها مهارة �رشورية لنمو 

مهارات ال�ستماع املوؤثر على تعلم اللغة حيث اأن مناذج الأ�سوات متنوعة وينبغي تعليم 
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–   الآلت  والطيور  – احليوانات  – الألعاب  املنزلية  الأجهزة   ) مثال   ( بينها  التمييز 

احلروف  اأ�سوات    – املو�سيقية  الأ�سوات     – العائلة  اأفــراد  اأ�سوات   - واملحركات 

والكلمات والعبارات الق�سرية واجلمل ولها فوائد جمة يف اكت�ساب مهارة القراءة والكتابة 

والإمالء لدى �سعاف ال�سمع  اأ�سوات اأفراد العائلة – الأ�سوات املو�سيقية – اأ�سوات 

احلروف والكلمات والعبارات الق�سرية واجلمل ولها فوائد جمة يف اكت�ساب مهارة القراءة 

والكتابة والإمالء  لدى �سعاف ال�سمع .

هذا وينبغي اكت�ساب جمموعة من املهارات امل�ساعدة على منو متييز الأ�سوات ومنها :

2. متييز �سوت من جمموعة. 1.  متييز الأ�سوات البيئية املاألوفة. 

4. متييز الأ�سوات املت�سابهة. 3.  متييز الأ�سوات املختلفة.    

6. تنفيذ الأمر ال�سوتي. 5.  تقليد ال�سوت.   

8. مطابقة �سوت ب�سيء. 7.  مطابقة �سوت ب�سورة.  

9.  القيام بعمل ح�سب الأمر .

)  هـ  (  الإدراك الب�رشي  : 

ال�سكل  ال�سمع كالتمييز بح�سب  اللغة وخا�سة ل�سعاف  التمييز الب�رشي يعزز منو  اإن     

واحلجم واللون ومال اإىل ذلك .  

ثالثُا  : الظروف ال�صوتية املثلى والتخطيط اجليد لتنمية املهارات ال�صمعية 

ل�صعاف ال�صمع للتدريب على القراءة والكتابة والإمالء    

حتى نتمكن من الو�سول اإىل املبتغي املاألول بالو�سول ب�سعاف ال�سمع اإىل م�ستوى جيد 

على  القدرة  مع  اإمالئية  اأخطاء  دون  والإمالء  الوا�سحة  والكتابة  اجليدة  للقراءة  ومالئم 

النحوي  الرتكيب  الربط وال�سمائر و�سليمة من  اأدوات  فيها  ي�ستخدم  ب�سيطة  كتابة جمل 

وال�سياغة . لذا يجب مراعاة مايلــي :-

•التاأكيد على اأن �سالمة حا�سة ال�سمع �رشورية لكت�ساب اللغة ال�سفهية . 	
من  يتمكن  لن  فانه  الطبيعي  ال�سمع  فقدان  اأو  �سعف  من  يعاين  الطفل  كان  •اإذا  	
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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 

اكت�ساب القدرة على الكالم ب�سورة تلقائية كالأطفال الأ�سوياء لكن ل يعنى ذلك 

اأنه لن يتمكن من الكالم اأبدا لكن يحتاج اإىل الكثري من الرعاية خالل برنامج تاأهيل 

�سمعي �سفهي يتعاون يف تنفيذه الأ�رشة واملخت�سني يف تطور اللغة والتوا�سل .

منذ  ال�سمع  مالحظة  وينبغي  املبكر  والتدخل  الكت�ساف  بربامج  الهتمام  •ينبغي  	
الولدة والأيام الأوىل وعند مالحظة خلل بال�سمع اأو ال�سك يف ذلك ينبغي فح�سه 

قيا�س  وحتديد  املبكر  الكت�ساف  لديها  اجلهات  اأغلب  كانت  وان  قريب  وقت  يف 

ال�سمع لكل مولود جديد .

•التدخل املبكر يف ا�ستخدام املعني ال�سمعي والتاأهيل التخاطبي الكامل مع املتابعة  	
اليومية امل�ستمرة للجهاز وكيفية �سيانته واملحافظة عليه .

•عامل الطفل ب�سورة طبيعية فكونه ل ي�سمع ل يعد ذلك جرما ارتكبه اأو اأمراً كان له  	
اخليار فيه اأو عار على الأ�رشة ينبغي التخل�س منه بل ينبغي تن�سئته التن�سئة ال�ساحلة 

ليكون له دور ايجابي يف جمتمعه .

•مع �سعاف ال�سمع ا�ستخدام الكالم ال�سفهي وابتعد قدر المكان عن لغة الإ�سارة  	
لأنها �ستحرمه من تعلم اللغة الكالمية.

اجل�سدية  التعبريات  مع  لوجه  ووجها  وا�سح  وب�سوت  بطيئة  ق�سرية  بجمل  •خاطبه  	
املدعمة للمعنى .

•عندما نتحدث ينبغي اأن يكون الطفل قادراً على روؤية وجهك كي يتمكن من تعلم  	
قراءة ال�سفاة املدعمة لل�سمع فهي مهارة مهمة .

•تكلم دائما بو�سوح وبالغ قليال بحركات الفم من اجل و�سوح النطق ول تن�سى اأن  	
بالكالم اأ�سوات عديدة من ال�سعب روؤيتها فينبغي بذل ما بو�سعك لل�سماح للطفل 

روؤية كيفية نطق هذه الأ�سوات .

•ل تربك الطفل بتغيري املفردات والكلمات كثريا يف الوقت نف�سه بل ا�ستمر با�ستخدام  	
ال�سمعية  بالذاكرة  لديه  تتكون  وا�سح حتى  وب�سوت  منا�سب  بتكرار  الكلمة  نف�س 

ب�سكل �سليم .

•ل ت�سع الأ�سياء قريبا جدا من الطفل حيث يركز كثريا على اجل�سم دون الرتكيز على  	
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حركات ال�سفاة وخمارج الأ�سوات .

•علم الطفل املفردات الأ�سماء املحكية والبيئية اأول من داخل البيت ثم خارجه . 	
•امنحه فر�سة مالحظتك واأنت تتكلم ودعه يتح�س�س خمارج الأ�سوات عن طريق  	

مل�س احلنجرة اأو الفم اأو الأنف .  

•�سجعه على اأن يلفظ الكلمات ويقلدها مع الت�سجيع والتعزيز املنا�سب . 	
•ل تتوقع يف بداية الأمر اأن يكون كالمه متقنا ول ت�رش على و�سوح النطق متاما يف  	

بادي الأمر .

•منى حبه للكالم ال�سفهي عن طريق ال�ستجابة املنا�سبة له وت�سجيعه مما يجعله يحاول  	
املزيد .

•عملية اللغة ومنوها عملية بطيئة وم�ستمرة تتطلب وقتا طويال وجهداً كبرياً . 	
من  الإن�سائي  والتعبري  والإمالء  والكتابة  القراءة  على  وتدريبه  اللغة  تطوير  يتم  •ل  	
ا�ستخدام  ذلك  اإىل  ي�ساف  بل  ال�سوؤال واجلواب  اأو  فقط  الأ�سوات  ترديد  خالل 

الأن�سطة اليومية واأي�سا الال�سفية يف جو ممتع ومثري وفاعل .

ال�سهل  الغريب ومن  اإىل  املاألوف  اللغة من  برامج حتفيز  تنفيذ  التدرج عند  •ينبغي  	
اإىل ال�سعب .     

جدول رقم )1(

)  اأ  (  جدول خمارج الأ�سوات العربية و�سفاتها

الرنني ال�سفــــــةال�سوتاملخرج

مالحظــــــــات

الأ�سوات

ال�سفاهية

ب

و

م

مفتوحمغلقالتو�سطال�سدةالهم�ساجلهر

	-	 ---

ال�سدة = القوة = 

النفجار = النطالق

  التو�سيح :  *   ب   �سوت �سفاهي جمهور �سديد انفجاري .

           *  ي�ستكمل اجلـدول بعد ذلك ح�سب خمارج الأ�سوات على الرتتيب 
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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 

 ( لثويه  – ا�سنانية  ل�سانيــة  – ا�سنانية  ا�سنانيــة  – �سفويــة  ال�سفويــة   [
ال�سفري (   – لثوية ل�سانية – غاريـة – طبقية – حلقومية لهويــة – حلقية 

– حنجرية )  اأق�سى احلنك ( .

)  ب  (  جدول تقييم خمارج اأ�سوات احلروف

خحجثتباأ

�ص�ص�صزرذد

قفغعظط�ص

يوهـنملك

 

   التو�سيح :  -  يتكون اجلدول من ب�سط ومقام 

-  ينطق �سوت احلرف من قبل املعلم لأطفال الرو�سه – اأما اإذا كان الطفل   

يف  املعلم  يكتب  – ثم  م�ساعدة  دون  فينطقها  احلروف  على  يتعرف 

املقام احلرف كما نطقه الطفل اأو احلالة .

فيه  حدث  حرف  �سوت  كل  على  حمراء  دائــرة  و�سع  يتم  النهاية  يف    -

ا�سطراب يف النطق وي�سجله يف نهاية اجلدول ويو�سح الأ�سباب املوؤدية 

اإىل ذلك واخلطة العالجية وعدد اجلل�سات ونوعها التي حتتاجها احلالة . 

جدول رقم )2(

تقييم  خمرج �سوت احلرف يف اأول – و�سط – اآخر الكلمة

الكلمة

ت املختربة
و

�س
يف اآخر كلمةيف و�سط الكلمةيف اأول كلمةال

ت
ظا

ح
ال

م

اأ�سافهاإبدالحذفاأ�سافهاإبدالحذفا�سافهت�سوهاإبدالحذف

بوت

لنب

دب 

ب
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الكلمة

ت املختربة
و

�س
يف اآخر كلمةيف و�سط الكلمةيف اأول كلمةال

ت
ظا

ح
ال

م

اأ�سافهاإبدالحذفاأ�سافهاإبدالحذفا�سافهت�سوهاإبدالحذف

�سيارة

ع�سل 

دبو�س

�س

جــدول رقم )3(

ت�سخي�ص ال�سطربات النطقية 

الكلمة

املختربة

اإ�سافة اإبدالحذف

مالحظاتقلبت�سوه

مقطع�سوتمكاين�سوتيمقطع�سوت 

�سباح

         يف نهاية كل جدول يكتب الخت�سا�سى البيانات التالية :

ال�سطراب – نوعه – اأ�سبابه-  

الأدوات التي ا�ستعان بها من حمتوى حقيبة التخاطب .- 

الإثارة واملعززات .- 

اخلطة الفردية والربنامج العالجي .- 

مدى تعاون الأ�رشة والربنامج الت�سخي�سي املقرتح .- 

اأية جوانب اأخرى يرى اإ�سافتها .   - 
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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 

ملحق رقم )  1  (

  Eye/ Hand  Coordination التاآذر الب�سري اليدوي   

اأو  اجل�سم  وحركــات  الب�ســر  تن�سيق  على  القـدرة  اليــدوي   / الب�رشي  بالتاآذر  يق�سد 

 Perceptual احلركـي  الدراكي /  بالتطابـــق  اأي�سا  القــدرة  هـذه  وت�سمى  منــه  اأجــزاء 

    Visual Motor Integration اأو التكامــل الب�سـري احلركـــي – Motor Match
بوكتينيكا  اختبار  اليدوي  الب�رشي  التاآذر  لقيا�س  املتوفرة  الختبارات  اأف�سل  ومبــداأ    -

Buktenica of visual Mator Intُ واختبار  egration للتكامل الب�رشي / احلركي

 Frosting Test of Visual Perception فرو�ستنج لالإدراك الب�رشي

اأن الأطفال الذين لديهم م�سكالت يف التاآذر الب�رشي / اليدوي قد يواجهون �سعوبة يف 

ا�ستخدام الأدوات الدقيقة ويف الر�سم ويف التلوين وكتابة الأرقام واحلرف والكتابة على 

ال�سطر واأحيانا يف القراءة . 

ومن الأن�سطة التدريبية التي تقرتحها املراجع العلمية لتطوير هذه املهارات لدى الأطفال:

. ً ممار�سة متارين تتبع الأ�سياء ب�رشيا. 1

اقتناء الر�سومات وتلوينها .. 2

تتبع الأحرف الأبجدية واقتنائها .. 3

ا�ستخدام لعبة الدومينو واملكعبات ونظم اخلرز . . 4

Visual Discrimination التمييز الب�سري      

    هو القدرة على التفريق ب�رشيا بني الأ�سياء والرموز املختلفة يف البيئة ومثل هذه القدرة 

�رشورية لتعلم القراءة ويجب اإتاحة الفر�سة التدريبية الكافية لالأطفال لتعلمها.  

     فقد يطلب من الطفل متيز الأحرف والأرقام اأو الإ�سكال اأو الكلمات وقد يطلب منه 

اأي�سا متييز الأ�سياء تبعا للونها اأو حجمها اأو ترتيبها اأو موقعها .
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Aditory Discrimination التمييز ال�سمعي       

    هو القدرة على متييز الأ�سوات ومعرفة الكلمات املت�سابهة والكلمات املختلفة عندما 

يكون الفرق بينهما فرقا �سوتيا ب�سيطا مثل :

�سفينة /  �سكينه  ،  اأ�رشة  / اأجرة ،     �سهاد / �سعــــاد 

وبدون القدرة على التمييز ال�سمعي للكلمة ف�سيواجه ال�سخ�س �سعوبة يف تقليد الأ�سوات 

الكالمية ب�سكل �سحيح .

     وتركز برامج تدريب مهارات التمييز ال�سمعي على ا�ستخدام اأدوات ون�ساطات ت�ساعد 

يف تطوير القدرة على متييز الأ�سوات الأ�سا�سية يف البيئة والتمييز بني الأ�سوات العالية 

واملنخف�سة والقريبة والبعيدة ...  الخ . 
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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 

ملحق رقم )  2  (

  Visual Momory  الذاكــرة الب�سريــــــة     

احل�سول  مت  التي  الب�رشية  املعلومات  ا�ستدعاء  على  القدرة  الب�رشية  بالذاكرة  يق�سد 

عليها �سابقا – وهذه القدرة �رشورية لتعلم القراءة وتاأدية اأنواع خمتلفة من املهارات 

التعليمية التجريدية ولذلك يجب تقييم قدرة الأطفال على التذكر الب�رشي وتدريب 

الذين يفتقرون اإليها با�ستخدام اأ�ساليب متنوعة مثل :-  

معرفة ال�سيء الذي فقد بني جمموعة اأ�سياء متت روؤيتها. 1 .

تذكر الأ�سياء التي متت روؤيتها على بطاقات او يف كتاب .. 2

تقليد الأمناط ب�رشياً .. 3

  Auditory Momory  الذاكــرة ال�سمعيـــــة    

هي القدرة على ا�ستقبال وتخزين املعلومات ال�سمعية ومن ثم ا�ستدعاوؤها عند احلاجة 

وت�سمى القدرة على تذكر املعلومات ال�سمعية التي مت احل�سول عليها �سابقا بالت�سل�سل 

بالذاكرة ال�سمعية املت�سل�سلة  Auditory  Sequyencing ومن الأمثلة على ذلك :

 • معرفة الأحرف الأبجدية اأو الأرقام اأو اأ�سهر ال�سنة اأو اأيام الأ�سبوع بالرتتيب وميكن	

تطوير هذه القدرة لدى الأطفال با�ستخدام اأن�سطة واأ�ساليب تدريبية متنوعة منها :

1. تنفيـذ التعليمات

2. ترديد الأنا�سيد 

3. الأغاين 

4. الأرقام 

5. احلــــروف  

6. الرموز 




