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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 

 العالقة اجلدلية بني اللغة اللفظية الرثية 

والتفكري البداعي

الي��������ا�ص ط�����������������باع

اخ���������ص����ائ����ي ع�������اج ال����ل����غ����ة وال����ك����ام

االإن�صانية للخدمات  ال�صارقة  مدينة 

امللخ�ص

يهدف  هذا البحث ب�شقيه اإىل تنمية التفكري االإبداعي من جهة واإىل تنمية اللغة اللفظية 

من  فعال  ع�رش  خم�شة  خالل  من  االإبداعي  التفكري  لتنمية  الت�شدي  ويكون  ثانية  جهة  من 

االأفعال التي اأثبتت قدرتها على تنمية التفكري اأالبتكاري وهذه االأفعال تتميز مبرونتها يف 

هذا  اأركان  اأحد  ت�شكل  التي  االأفعال  وهذه  لها  املنا�شبة  احللول  وو�شع  امل�شكالت  تناول 

الربنامج هي:

ْف 3-و�شع 4-�شنف 5-اأ�شتبدل ٦-قارن 7-اأفرت�س 8-اأربط  الفعل 1- اأخت�رش ٢-ر�شِ

٩-اأعك�س 10-اأعد ترتيب 11-اأف�شل 1٢-اأ�شفر 13-تقم�س الدور 14-اأجمع 15 اأرمز 

من  بدء  ال�شم  الطالب  عند  اأالبتكاري  التفكري  قدرات  تنمية  اإىل  تهدف  االأفعال  وهذه 

كل  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  خالل  من  وذلك  التا�شع  ال�شف  وحتى  االبتدائي  االأول  ال�شف 

والنظرة  الفكري  اجلمود  من  والتحرر  التاأملي  خياله  ا�شتخدام  على  الطالب  من  طالب 

االأحادية ومن خالل العالقة اجلدلية بني التفكري واللغة فاإن هذا االنفتاح الذهني �شوف 

ينعك�س على تطور اللغة اللفظية عند ال�شم من خالل تطوير مهارتي اال�شتماع والتحدث 

والربامج  املتنوعة  ال�شمعية  واملعينات  االأجهزة  خالل  من  اال�شتماع  اأدوات  وتطوير 

واالأن�شطة املتنوعة والتي تعتمد على التقاط االأ�شوات ومتييزها وفهمها ومن ثم امل�شاركة 

يف مهارات احلوار واحلديث وتوظيف هذا النمو ال�شمعي يف تطوير لغة ثرية ومفهومة 

واإحدى  رموزا  ي�شتخدم  عقلي  ن�شاط  باعتباره  التفكري  الن  واأكادمييا  اجتماعيا  ومنا�شبة 
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رموزه االألفاظ واملعاين فهذه تغدو اأدواتا للتفكري االإن�شاين واكت�شابها يحتاج للمزيد من 

واللغة  اللغة  لنمو  اأ�شا�شي  �رشط  فالتفكري  والتعميم  والتجريد  واملوازنة  العقلي  االإدراك 

�رشطا �رشورياً لنمو التفكري  والعالقة بني اللغة والتفكري عالقة جدلية ال انف�شام لعراها 

فاللغة بال  فكر تغدو جمموعة من االأ�شوات املبهمة الغام�شة والفكر بال رموز ولغة تعرب 

عنه يبقى وعاًء �شالباً وميتاً.

فكل منهما �رشوري لالآخر وبالعالقة املثلى بينهما يتحقق االإبداع والذي هو ثمرة من ثمار 

فيها  يكد  ماأ�شاة  هو  اإبداع  فكل  اأخرى  جهة  من  االأ�شلية  واملوهبة  جهة  من  والكد  اجلهد 

الباحث ويرتدد حتى ي�شل اإىل طور اال�شتدالل النهائي والنظرية الثابتة.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,

اأ�شعدتنا امل�شاركة وحتياتي وحتيات مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية لالإحتاد العربي لل�شم 

واالحتاد ال�شعودي لريا�شة ال�شم والرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب

 ) االحتاد ال�شعودي لريا�شة ال�شم ( يف اململكة العربية ال�شعودية وذلك يف هذه الندوة 

العاملية الثامنة والتي تعقد يف الريا�س بتاريخ 30/٢8 اأبريل حتت عنوان . 

تطوير التعليم والتاأهيل لالأ�صخا�ض ال�صم و�صعاف ال�صمع

اأما حول م�شاركتي املتو�شعة ف�شوف تكون حول م�رشوع جديد لتطوير التفكري االإبداعي 

عند ال�شم ومنه تطوير النمو اللغوي والذي يعتمد على تنمية اللغة اال�شتقبالية واالإنتاجية 

من جهة وتطوير التفكري االأبتكاري االإبداعي من جهة وذلك حتت عنوان » العالقة اجلدلية 

بني التفكري االإبداعي والنمو اللغوي. 
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العالقة اجلدلية بني تنمية التفكري االإبداعي وتطور النمو اللغوي

1ـ االأ�ص�ص النف�صية والفل�صفية للفكر وعالقته باللغة : 

يعرف التفكري االإبداعي باأنه الع�شارة االأرفع �شاأناً للن�شاط الذهني االإن�شاين وهو ي�شمل 

كل ن�شاط عقلي وتكون اأدواته الرموز والكلمات بداًل من الوقائع واملواقف وي�شتمل على 

جمموعة من االأفكار واخلربات والتي هي لي�شت جمرد �شور ب�شيطة ت�شتدعي من الذهن 

بل هي نتاج عقلي يت�شمن خربات ذهنية خمتلفة والطفل عموماً واالأ�شم خ�شو�شاً يظهر 

هذه اخلربات احل�شية ثم يدركها عرب تعلمه اللغة بكافة اأ�شكالها الأن كل ما يدور يف الذهن 

طرقاً  االإن�شان  ي�شلط  �شبيله  يف  الفكر  عامل  اإىل  ينت�شب  وذكريات  وتطورات  خواطر  من 

متعددة كاال�شتدالل واال�شتنباط والتحليل والرتكيب وبهذا املعنى يغدو التفكري االأبتكاري 

الت�شدي  للطفل  ويتيح  والفكري  املعريف  التح�شيل  يف  االأ�شا�شية  الو�شائل  اأهم  اأحد 

للم�شكالت العامة وابتكار اأكرب كمية من احللول لتجاوزها ويرى علماء النف�س الرتبوي باأن 

تفكري االأطفال اإمنا بنمو �شيئاً ف�شيئاً ويرتقي من امل�شخ�س احل�شي نحو االإدراك الت�شوري 

ومن املح�شو�س اإىل املعقول وذلك عرب النمو والن�شج اللغوي حيث يرى هوؤالء اأن اللغة 

يف  االإما  االأذهان  يف  فلي�س  و�شوحاً  واأكرث  ن�شجاً  اأكرث  الفكر  ي�شبح  وبها  الفكر  اأداة  هي 

االأعيان فكلما ن�شج الفكر ن�شجت اللغة وكلما ارتقت اللغة تطور الفكر و�إن تكن اأ�شبقية 

الفهم االإدراك لدى الطفل راعياً للغة ورائداً لها ون�شاطا عقلياً قد يكون اأ�رشع من الكالم 

اللغة  هو  الفكر  اأن  يرى  ال�شلوكية  املدر�شة  زعيم  واأط�شون«   « كان  و�إن  ثراء  منه  واأكرث 

واعترب كلمات التفكري عبارة عن حديث داخلي يظهر يف احلركات حتت ال�شوتية الأع�شاء 

الكالم كما هو احلال لدى املعوقني �شمعياً ومهما تكن درجة االرتباط واالأ�شبقية بني الفكر 

واللغة اال اأن العالقة بينهما كبرية ودرجة االلت�شاق �شديدة. 

ا�شتعرا�س  على  وي�شاعده  وحاجاته  وم�شاعره  اأفكاره  عن  التعبري  لالإن�شان  يتيح  فالتفكري 

�شبيلها  يف  ويتخري  يريدها  التي  واالأهداف  بالغايات  والتب�رش  بامل�شتقبل  والتنبوؤ  املا�شي 

بداًل  اأن 7*8= 5٦  الطفل  يتعلم  فبوا�شطته  االأهداف  هذه  حتقيق  على  امل�شاعدة  الو�شائل 

من اأن ي�شتخدم اليدين واالأقالم واحل�شى وغري ذلك لعد هذا وبهذا النوع من التفكري 

نخت�رش الوقت واجلهد معاً . 
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لهذه  وفقا  يطبق  اأن  الربنامج  لهذا  وميكن  متعددة  م�شتويات  للتفكري  التجارباأن  دلت  وقد 

امل�شتويات ولكنه دوماً تفكري يف م�شكلة ما مثلما اأو�شح ذلك املفكر »جون ديوي« يف كتابه 

كيف نفكر؟ فالتفكري دوماً يت�شمن م�شكلة ما ن�شعى حللها ونقرتح يف �شبيل ذلك احللول 

الفكر  اأداة  اللغة  اأن  باعتبار  والكالم  الرموز  تت�شمن  معرفية  عملية  خالل  من  لها  املنا�شبة 

واملعربة عنه بكافة اأ�شكاله. 

فاإذا كان الفكر �رشطاً �رشورياً لنمو اللغة وكانت اللغة ت�شاعد الفكر على النمو واالأت�شاع 

واملرونة فاأن العالقة بينهما وطيدة على حد بعيد جداً. 

2ـ م�صكلة الدرا�صة : 

برامج  وا�شتخدام  �شمعياً  املعوقني  لدى  االإبداعي  التفكري  تنمية  اأن  الدرا�شة  هذه  ترى 

واملعرفية  النف�شية  االأ�شم  م�شاكل  حل  اإىل  يوؤديان  �شوف  املنظمة  والتحدث  اال�شتماع 

املقدرة  لديه  كان  كلما  االأ�شم  مرناً لدى  التفكري  كان  كلمات  وباأنه  واالجتماعية  واللغوية 

االأف�شل لكت�شاب اللغة وتطورها. 

فالتفكري االإبداعي يعترب هنا مبثابة احلافز واملنظط واملهئ االأ�شا�شي الإكت�شاب الطفل االأ�شم 

اللغة وامل�شك بزمامها وترى هذه الدرا�شة من جهة اأخرى باأن اأ�شكال التدريب ال�شمعي 

والكالمي ال متار�س بطريقة �شحيحة و�شليمة وكافية يف اأغلب مدار�شنا ومراكزنا امل�شوؤولة 

عن تاأهيل املعوقني �شمعياً على اال�شتماع والتحديث وذلك اإما لعدم الكفاية املهنية الالزمة 

االهتمام  غياب  ب�شبب  اأو  االأخرى  واالإ�شارية  الب�رشية  الطرق  على  االأعتماد  ب�شبب  اأو 

بالربامج اللغوية اللفظية املنظمة والتي تاأخذ بعني االعتبار التطور والنمو الطبيعي للغة. 

3ـ اأهداف برامج التفكري االإبداعي والنمو اللغوي : 

من  �شمعياً  املعوقني  لدى  االإبداعي  التفكري  على  القدرة  تنمية  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

خاللف الت�شدي للم�شكالت املدر�شية واحلياتية والعمل على حلها ودعوتهم للتفكري باأكرب 

كمية من احللول املمكنة لها وذلك بدء من ال�شف االأول االبتدائي لغياة املرحلة االإعدادية 
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وذلك من خالل : 

تنمية مكونات القدرة على التفكري االأبتكاري من خالل الطالقة واملرونةأ(  . 

تنمية مهارتي اال�شتماع والتحديث وتزويد الطفل مبهارات �شمعية ونطقية كافيةب(  

عن االأ�شوات واالألفاظ والكالم. 

ت�شجيع ال�شم على االنفتاح الذهني على االخرين. ج( 

اإتاحة الفر�شة اأمام كل تلميذ الأن ي�شتخدم خياله التاأملي . د( 

م�شاعدة التلميذ للتخل�س من اجلمود الفكري والنظرة االأحادية املت�شلبة. ه( 

تنمية القدرة لدى االأ�شم للتعرف لل�شمات اللغوية للكالم من خالل االإيقاع والتنغيمو(  

وكافة اأ�شكال الفونيمات فوق القطعية. 

4ـ ما هي االأ�ص�ص املحورية التي ت�صتند عليها هذه الربامج الفكرية اللغوية : 

االأ�شم اإن�شان قادر على التفكري االإبداعي واملجرد اإذا ما اأتيحت له فر�س تنمية قدراته. 1 

الفكرية واكت�شب االأدوات الالزمة لذلك ولي�س اإن�شانا ح�شياً, وتفكريه ال يخرج عن 

اإطار التفكري احل�شي . 

ا�شتغالل. ٢  اإىل  يوؤدي  مما  املنظم  والإ�شغاه  اال�شتماع  على  �شمعياً  املعوق  تدريب  ميكن 

م�شكالته  وحل  التوا�شل  م�شكالت  وحل  اللفظية  لغته  وتنمية  ال�شمعية  بقاياه  وتنمية 

النف�شية واملعرقية واالجتماعية ب�شورة عامة. 

ا�شتخدام خم�شة ع�رش 15 فعاًل اأمرياً من االأفعال التي اأثبتت فاعليتها على تنمية التفكري. 3 

ت�شكل  والتي  حلها  على  وت�شاعد  امل�شكالت  تناول  يف  باملرونة  تتميز  والتي  االإبداعي 

الركن االأ�شا�شي يف برامج تنمية التفكري االإبداعي فاإذا فكرنا ما �شبب ترك فوا�شل بني 

ق�شبان ال�شكك احلديدية فقد يفرت�س اأحدهم اأن ال�رشكة ال تنتج اال هذا النوع واآخر 

يقول الأنها اأقوى حتى يثبت بالتجربة �شببها بالتمدد والتقل�س. 

التفكري. 4  اأن  باعتبار  اللفظية  اللغة  وتنمية  االإبداعي  التفكري  تنمية  برامج  بني  املزاوجة 

االإبداعي هو احلافظ واملن�شط واملهيء االأ�شا�شي الكت�شاب اللغة ومنوها والذي بدونه 

تتعرث عملية االكت�شاب وترتاجع.  
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5ـ ما هي مكونات التفكري االأبتكاري واأدواته : 

اأوًل :  يتكون برنامج التفكري االأبتكاري من خم�صة ع�صر فعاًل ت�صاعد على التفكري 

االأبتكاري وتعمد اإىل تنمية القدرات االإدراكية والفكرية وهذه االأفعال هي : 

٢ـ الفعل : ر�شيف .  1. الفعل : اخت�رش    

4ـ الفعل : ا�شتبدل .  3ـ الفعل : و�شع     

٦ـ الفعل : �شنف.  5ـ الفعل : قارن    

8ـ الفعل : اربط.  7ـ الفعل : افرت�س .   

10ـ الفعل : اف�شل.  ٩ـ الفعل : اأعك�س.    

1٢ـ الفعل : تقم�س الدور.  11ـ الفعل : �عد الرتتيب.   

14ـ الفعل : ارمز.  13ـ الفعل : اجمع.    

15ـ الفعل : �شفر. 

ثانيًا : الطالقة : وتعني القدرة على اإعطاء عدة اأفكار حلل م�شكلة معينة. 

ثالثًا : املرونة : وهي التفكري بعدة حلول )�شيناريوهات( ممكنة. 

رابعًا : االأ�شالة ك اأي تف�شيل الفكرة وزيادة االإ�شافات . 

٦ـ كيف ميكن تطبيق برنامج التنمية الفكرية االبتكاري : 

حمددة. 1  جل�شات  تعقد  حيث  اأ�شهر  ثمانية  وملدة  اأ�شبوع  كل  واحدة  ح�شة  اإعطاء 

وخا�شة بالتفكري االإبداعي. 

يتم تدريب الطالب ال�شم يف كل جل�شة على طرح م�شكلة ما والت�شدي حللها من. ٢ 

خالل توليد اأكرب قدرة ممكن من احللول. 

تطوير. 3  اأجل  من  والتحدث  لال�شتماع  مادة  املطروحة  امل�شكالت  ا�شتخدام  ميكن 

اال�شتماع والكالم الفونيمي. 

اأمثلة تطبيقية على االأفعال وامل�صكالت التي ميكن حلها: 

اأمثلة على الفعل : �صف : 

 . يكلفك معلمك بو�شف غرفة ال�شف لزائر كفيف لتحوله يتخيل �شكل ال�شف. 1

�شف نف�شك ل�شديق تقوم مبرا�شلته. . ٢



491

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 

�شف منظر طبيعي. . 3

اأمثلة على الفعل و�صع : 

و�شع كلمة ومفهوم ال�شم�س. 

ميكن القول : ال�شم�س اأكرب من االأر�س ـ خلق اهلل ال�شم�س ـ ال�شم�س متدنا بالدفء وال�شوء 

الخ. 

االأداة �شنف : �شنف احليوانات = �شنف الكلمات التالية ـ �شنف االأ�شياء التالية. 

االأداة ا�شتبدل : 

املزهرية  ت�شتبدل  مباذا  ذبلت  قد  الزهور  اأن  وجدت  ثم  للقاء  اأ�شدقائك  دعوت   : مثال 

)�شمك ـ �شمعدان ـ �شلة فراكه(. 

مثال ثان : عندك موعد هام ولكن ال�شيارة تعطلت ماذا تفعل ؟ 

الأداة قارن : 

مثال 1 : قارن االأنهار بالبحار )الت�شابه واالختالف ( 

مثال ٢ : قارن الطائرة بال�شيارة . 

الأداة اأرمز : 

مثال 1 : اأرمز برمز ما لالأ�رشة اأو املدر�شة اأو املحل. 

الأدارة افرت�ض: 

مثال : افرت�س اأن اأ�شد هرب من احلديقة واختباً يف اأحد البيوت ما هي توقعاتك لردة فعل 

النا�س. 

7ـ اأما مراحل التاأهيل ال�صمعي ال�صفوي للمعوقني �صمعيًا فهي : 

)ـ مرحلة اكت�صاف ال�صوت ومعرفة وجود �صوت من عدمه : 

والهاتف  الباب  جر�س  مثل  املالوفة  البيئية  االأ�شوات  اكت�شاف  على  الرتكيز  يتم  وهنا 

وال�شيارة والتلفاز واالأدوات املو�شيقية واحليوانات. 

)ـ مرحلة متييز االأ�صوات البيئية واللغوية : 

ال�شوت  بني  يربط  وكيف  الطفل  يتعلم  وهنا  وم�شدره  ال�شوت  بني  بالربط  هذا  ويكن 

وال�شورة فكان تقول . 
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بيب بيب ون�شري اإىل ال�شيارة اأو ميومو ون�شري اإىل القطة. 

وهنا ندرب الطفل على �شفات االأ�شوات املختلفة الطويل والق�شري والعايل واملنخف�س 

مع  املتحرك  �شم  ثم  ال�شاكنة  ثم  املتحركة  االأ�شوات  على  ندربه  ثم  والعادي  ال�شديد 

ذات الرتدد الواحد والرتددات  ثم الكلمات ال�شهلة  ومن  مع املتحرك  ال�شاكن وال�شاكن 

املختلفة ثم املتقاربة. 

ونك�شب �ملفرد�ت ال�شهلة ثم ندربه على ا�شتخدام الفعل واإ�شافة اال�شم اإىل الفعل ولتكوين 

جملة ب�شيطة ثم جملة تامة وحتريك اأطراف اجلملة لتتمع وت�شبح جملة طويلة ومركبة. 

3ـ مرحلة حتديد ال�صوت والكلمة : 

واملطابقة  التعيني  مهارتي  خالل  من  واجلمل  الكلمات  حتديد  على  االأ�شم  يتدرب  وهنا 

و�إعادة �ملادة امل�شموعة وتنفيذ تعليمات معينة. 

4ـ مرحلة الفهم واالإدراك : 

التعليمات  وتنفيذ  االأ�شئلة  عن  االإجابة  خالل  من  للكالم  الفهم  على  التدريب  يتم  وهنا 

واال�شرتاك يف احلديث واحلوار ومن خالل العالمات االنفعالية التي تظهر على ال�شخ�س 

مثل افرح واحلزن والغ�شب وغريها. وال �شكل هناك طرق واأ�شاليب م�شاعدة على جناح 

عملية التاأهيل ال�شمعي هذه لي�شبح الكالم وا�شحا�س وقريباً من الكالم الطبيعي. 

ويعترب هذا الربنامج من اأكرث الربامج تطوراً يف الوقت الراهن ويوؤدي لتنمية اللغة وحل 

امل�شكالت النف�شية واالجتماعية لدى االأ�شم. 

اللغوي  ال�شمعي  والربنامج  االأبتكاري  الفكري  الربامج  بني  املزاوجة  عملية  فاإن  وهكذا 

تنمية  و�إن  لالآخر  يحيل  منهما  كل  الأن  وت�شافرية  مزاوجة  بل  تع�شفية  مزاوجه  لي�شت 

املهارات الفكرية توؤدي لتح�شني املهارات اللغوية والعك�س �شحيح اأي�شاً ومن هنا مكان 

واجباً علينا اأن نهي, للطالب ثالثة جوانب ا�شا�شية ل�شمان جناح التفكري االأبتكاري والنمو 

اللغوي وهي : 

املرحلة. 1  وبح�شب  االإبداعي  التفكري  عليها  بيني  التي  االأفعال  هذه  على  التدريب 

العمرية. 
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تهيئة مفاخ ابتكاري ي�شع فيه روح الت�شامح ويخلو من التهديد والنقد. . ٢

بطبق هذا الربنامج على مدار ثمانية اأ�شهر ومبعدل ح�شة واحدة اأ�شبوعياً كما ا�شلفنا. . 3

وهذا امل�رشوع �شيوؤدي لالإطاحة بالطرق التدريبية العادية التي تقوم على التفيز واحلفظ 

م�شاركاً ولي�س  االأ�شم  جتعل  التي  امل�شكالت  وطريقة  الفكرية  امل�شاريع  بطرق  وا�شتبدالها 

واالإنتاجية.  اال�شتقبالية  لغته  وتطور  والتحدث  اال�شتماع  مهارات  لديه  وتنمي  م�شاهداً 

واالأخرى  جتريبية  اأحدها  الطالب  من  عينتني  باأخذ  قمت  وفاعليته  الربنامج  هذا  وحول 

مل  والثانية  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  االإبداعي  التفكري  برنامج  عليها  طبق  فقد  االأوىل  اأما  �شابطة 

وامل�شتوى  والذكاء  االأعمار  جهة  من  متقاربتني  العينتني  وكانت  الربنامج  هذا  من  ت�شتفيد 

الدرا�شي. 

وقد تاألفت كل عينة من خم�شة طالب ثالثة منهم ذكور والباقي اأناث اأما امل�شكالت التي 

واإعطاء  بها  للتفكري  نف�شه  الوقت  منهما  كل  واأخذت  متماثلة  فهي  العينتني  على  طرحت 

ونقدماً  حت�شناً  االأوىل  املجموعة  طالب  اأظهر  اأن  النتيجة  وكانت  عليها  املمكفة  احللول 

ملحوظاً بال�شية الأفراد العينة الثانية �شواء من حيث عدد احللول املمكنة اأو الت�شدي حلل 

واللغة  بالكالم  عنها  التعبري  حيث  ومن  احللول  هذه  اإعطاء  �رشعة  حيث  من  اأو  امل�شكلة 

اللفظية املفهومة وذلك بن�شبة جناح فاقت 70% ل�شالح طالب العينية التجريبية . 

تنمية  على  ي�شاعد  الأنه  االإبداعي  التفكري  التطوير  برنامج  بفاعلية  االأمل  يعطي  ما  وهذا 

ال�شم فكرياً ومعرفياً ولغوياً والأن التفكري االبتكاري �رشط ا�شا�شي وحا�شم للتطور اللغوي 

ولتمبيط القدرات اللغوي املخلفة الحقاً. 

ومن هنا فال بد لنا من اأن نطرح بكثري من احلما�س وامل�رشوعية برامج تنمية القدرة على التفكري 

االإبداعي وت�شلبح املعاق �شمعياً واالأدوات للخم�شة ع�رش التي ذكرناها من اأحل اأن ي�شبح 

االأبتكاري  التفكري  على  قدرته  ويطور  والكالمية  املفهومية  الكل  جدار  اخرتاق  على  قادراً 

واإيجاد احللول املنا�شبة للم�شكالت التي تعرت�شه يف حياته االجتماعية اأو الدرا�شية. 

واأن ن�شعى من خالل ذلك وبالتزامن معه لتطوير قدراته اال�شتماعية واللغوية التعبرية الأنه 

بدون اللغة اللف�شية �شوف يبقي فكرة اأقل ن�شوجاً وقدرته على التفكري اأقل فاعلية وفاأثريا 

من منا �شعياً للمزاوجة املرية بني تطوير مهارات التفكري وتطوير للمهارات اللفوية حيث 
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اأن هاين املهارتني ال تنموان مف�شلني عن بع�شهما بل بينهما اأرنباطاً جديداً وحا�شماً واأن 

نطور  حني  فنحن  كبرياً  اإتخاذاً جدلياً  بينهما  اأن  اإال  اخلا�شة  واأنياته  اأدواته  منهما  لكل  كان 

مدخالت  على  تعمل  اأن  ويبقى  اأي�شاً  الفكر  نطور  اللغة  نطور  وحني  اللغة  مطور  الفكر 

االأدوات  خالل  من  املدخالت  لهذه  دقيق  وت�شغيل  املهارات  هذه  تنمية  يف  �شحيحة 

بقيا�شها  وتقوم  املرجوة  واالأهداف  املاأمولة  املخرجات  اإىل  ت�شل  كي  الالزمة  واالآليات 

وتقوميها وم�شاعدة املعوقني �شمعياً على تنمية خيالهم التاأملي وقدراتهم الفكرية واللغوية 

�شعياً وراء حل م�شكالتهم النف�شية واالجتماعية واللغوية واملعرفية ودجمهم دجماً �شليماً 

يف جمتمعاتهم املحلية وو�شولهم اإىل اأق�شى احلدود اململكة . 

واأخرياً بقي اأن اأقول اأنه من اجتهد واأ�شاب فله اأجران و�إن مل ي�شب فله اأجر واحد. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,

اليــــــا�ص طــــــباع 

اأخ���������������ص�������ائ�������ي ال������ل������غ������ة وال��������ك��������ام 

االإن�صانية للخدمات  ال�صارقة  مدينة 
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