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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 

اأهمية الرتبية املبكرة والتوجيه العائلي يف 

حياة الطفل الأ�صم 

اإعداد الأ�صتاذ/ في�ص���ل ب�ن ع����������ي�اد 

اأ�ضتاذ خمت�س يف تدري�س ال�ضم مدير مركز الدرا�ضة والتاأهيل 

لفاقدي ال�ضمع - اجلمعية التون�ضية مل�ضاعدة ال�ضم ب�ضفاق�س 

امللخ�س 

نتائج الك�سف املبكر عن ال�سمم 

من النتائج اليجابية للك�سف املبكر عن ال�سمم ا�ستقطاب ال�سم يف �سن الر�سع و�رشورة 

التدخل املبكر للعناية بهم وتقدمي اخلدمات الالزمة لعائالتهم :

املحتوى : التدخل املبكر 

ي�سمل برنامج التدخل املبكر حمورين اأ�سا�سيني :

الرتبية املبكرة املوجهة للر�سيع الأ�سم- 1 

التوجيه العائلي املوجه لعائله الطفل الأ�سم - 2

الرتبية املبكرة 

برنامج الرتبية املبكرة هو عمل تربوي اجتماعي يركز على اإمناء الوظائف التي ت�ساعد	  

على التوا�سل واملحافظة على النمو الطبيعي للر�سيع فاقد ال�سمع 

كوظيفة الأع�ساء احل�سية البيولوجية .	 

الوظيفة التوا�سلية 	 

الوظيفة الفكرية 	 

الوظيفة الجتماعية .	 

وذلك �سمن برنامج متكامل تقوم به للطفل الأ�سم للحد من املخلفات ال�سلبية لالإعاقة ال�سمعية 	 

كالتمارين احلركية التي ت�ساعد على احلركة الهادفة وامل�ساعدة على التوا�سل 	 
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ملحة تاريخية :

)Arnoldi (اإّن فكرة الرتبية املبكرة انطلقت منذ �سنة 1760 عرب العامل الأملاين 

عند قيامه برتبية وتدري�س ابن اجلرنال)  Von Robeneau( و ذلك ارتكازا على قابلية 

الأطفال ال�سم تقبل املعلومات يف �سن الثانية والثالثة من العمر عند اإخ�ساعهم اإىل تدريب 

مركز للجهاز النطقي وا�ستعمال األعاب تربوية خا�سة. كما اأّن للّنتائج احل�سنة امل�سجلة لهذا 

الّتدريب املبكر للجهاز الكالمي الأثر الإيجابي يف اتخاذ فكرة الرتبية املبكرة كعن�رش فاعل 

يف التكفل الرتبوي للمعوقني �سمعيا واعتبارا اإىل اأّن العلماء اعتربوا فرتة الثانية والثالثة 

من عمر الطفل الأ�سم فرتة ل تعّو�س يف حذق اللغة والكالم واإثرها احل�سن على جعل 

�سوت الأ�سم م�سابه للعادي واعتربوا كذلك اأّنه من اخلطاأ الكبري تغافلها وعدم التدخل 

خاللها للعناية بالطفل الأ�سم. كما اأّن الكاتب الفرن�سي: Degerondo يف كتابه:

l’éucation des sourds-muets de naissance تربية ال�سم اخللقي ال�سادر �سنة 
1827 اعترب �رشورة التكفل باملعوقني �سمعيا منذ املهد وهكذا نرى اأّن فكرة الرتبية املبكرة 

لي�ست باجلديدة ولكّنها اأ�سبحت الآن �رشورية.

مقدمــة:

الإعاقة  على  والتعرف  ال�سمم  عن  املبكر  بالك�سف  اخلا�سة  التقنيات  لتطور  نظرا 

ال�سمعية منذ الأيام الأوىل للولدة فقد حتتم على املخت�سني يف رعاية ال�سم التفكري يف 

ا�ستغالل الفرتة الأوىل من حياة الطفل املعوق �سمعيا وذلك بتدخل مبكر اأطلق عليه ا�سم » 

الرعاية والرتبية املبكرة. موجهة اأ�سا�سا اإىل الطفل املعوق �سمعيا كما اأن دور العائلة يف هذه 

الفرتة بالذات له اأهمية ق�سوى يف معا�سدة دور املخت�سني ودعم تدخلهم داخل الأ�رشة مما 

حتتم توجيه رعاية اإىل العائلة وخا�سة اإىل الأم اأطلق عليها ا�سم »التوجيه العائلي«.

وهذا التدخل املبكر ما هو اإّل نتيجة حتمية ملا اأثبته العلم من اأن الطفل قادر على 

التمييز بني الأ�سوات يف زمن مبكر منذ الولدة وحتى قبلها اإذ اأّن ال�سمع هو من احلوا�س 

الأوىل  ال�ساعات  منذ  ال�سمع  على  قادر  ال�سوي  فالطفل  الولدة.  قبل  منّوها  يكتمل  التي 
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العوامل  مع  للتفاعل  ا�ستفاقة  حالة  ويف  النمو  مكتملة  ال�سمعية  اخلاليا  اأّن  اإذ  للولدة، 

لالأ�سوات  فعل  بردود  ت�ستجيب  الو�سع  منذ  فهي  باملحيط  املوجودة  اخلارجية  وتية  ال�سّ

مم اإىل حالة  املحدثة وهي ردود فعل قوقعية تر�سدنا عند القيام بالك�سف املبكر عن ال�سّ

�سمع الطفل وذلك بتفاعله معها اأو عدم التفاعل. 

الطفل  اأّن  اإذ  ملحدثها  مميزة  الال�سعورية  الفعلية  الــّردود  هذه  ت�سبح  ف�سيئا  و�سيئا 

مغاير  فعل  برّد  دافئ  هادئ  �سوت  مع  ويتفاعل  ينتبه  ولدته  من   15 اليوم  منذ  ال�سوي 

وبعد  وطبيعتها  الأ�سوات  بني  التمييز  يف  يبداأ  الثاين  �سهره  ومنذ  يزعجه  قوي  ل�سوت 

الكالمي  جهازه  جتربة  الطفل  يحاول  ثّم  م�سدرها  عن  للبحث  راأ�سه  بتدوير  يقوم  ذلك 

با�ستعمال املراقبة ال�سمعية التلقائية: auditif Back Feed مثغثغا ومالغيا ومتقدما �سيئا 

ف�سيئا اإىل املحاولت الأوىل العفوية منها واملق�سودة للكالم هدفه يف ذلك ك�سب ت�سجيع 

ملوقف  اليجابي  اجلانب  تقييم  ميكننا  رغباته.ول  وتلبية  الأم  وخا�سة  العائلة  واهتمام 

املحيط الت�سجيعي على موا�سلة »التوا�سل« باكت�ساف واإحداث كلمات لها معنى على 

نف�سية الطفل ومدى م�سّيه قدما حلذق الكالم والتلفظ ويف اآخر ال�سنة الأوىل ميكن للطفل 

على  قادرا  يكون  اأن  قبل  والأفعال  الأوامر  بع�س  لإجناز  الفهم  قدرة  يكت�سب  اأن  ال�ّسوي 

الكالم وذلك نتيجة ما يقوم به من مقارنات وجتارب مرتبطة بال�سمع والتلفظ. 

وهكذا فاإّننا نرى اأّن القدرة على التلفظ وحذق الكالم واللغة لدى الطفل ال�ّسوي 

الأوىل  ال�سنة  نهاية  قبل  تركز  قد  املجال  هذا  يف  جبارا  عمال  واأن  احلداثة  منذ  بداأت  قد 

واأن الآتي اأهم اإذ اأّنه عمال اأكرث اأهمية حلذق الكالم واللغة �سوف يركز قبل نهاية ال�سنة 

الثانية من العمر... ورغم اأنه يبقى املزيد من العمل والتدريبات واملقارنات والرتكيب فاإّن 

مرحلة هامة من مراحل اكت�ساب اللغة قد مّت اإجنازها خالل هذه الفرتة املبكرة اإىل موفى 

ال�سنة الرابعة من العمر.

وهكذا نرى اأّن الفرتة املرتاوحة من الولدة اإىل اأربع �سنوات هي فرتة هامة لكت�ساب 

الكالم واللغة وهي فرتة مميزة ل�سعور الطفل مبحيطه وحتديد و�سعه به مبا يتلقاه من تاأثريات 

على حوا�سه التي من خاللها يتعرف على الكون: باللم�س، الذوق، النظر، ال�سم وال�سمع 

حوا�سه  خالل  من  واملحاولة  وال�ستفادة  والتعرف  التجربة  فر�سة  له  تتاح  الذي  فالطفل 
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تكون جتربته اأو�سع ومنّوه الب�سيكولوجي اأ�رشع خا�سة خالل هذه الفرتة املبكرة مما يجعلنا 

بع�س  �سد  ميكننا  والذي  ب�رشعة  مير  الذي  بالفلم  الطفل  حياة  من  املهمة  الفرتة  هذه  ن�سبه 

ور عليه وذلك بف�سل تفاعل حوا�سه مع املحيط واكت�ساب جتربة  النماذج والرتاكيب وال�سّ

غنية يف جميع املجالت.

وتية  ال�سّ و خا�سة  جمة،  تاأثريات  اإىل  الأوىل  حياته  مرحلة  يف  معّر�س  فالطفل 

والكالمية واللغوية منها املحدثة يف حميطه والتي بدوره �سوف ي�ستفيد منها حلذق اللغة 

والتوا�سل وقد توؤثر يف م�ستقبل حياته ومدى قدرته على اكت�ساب اللغة.

�صرورة التدخل املبكر

اإّن هذه املعطيات القليلة التي ذكرناها حول منّو الطفل ال�سوي واأهمية الدور الفعال 

للمحيط ومدى تاأثره بالعوامل اخلارجية فهي برهان على اأهمية التدخل املبكر لدي الطفل 

الأ�سم وعدم التخاذل يف تقدمي ما يجب القيام به من عناية التي جتعل الطفل فاقد ال�سمع 

حوا�سه  ذلك  يف  م�ستعمال  ومبفرده  عناء  بدون  ال�سوى  الطفل  حذقه  ما  باإعانتنا  يحذق 

وخا�سة �سمعه ومراقبته ال�سمعية التلقائية. 

 فالر�سيع الأ�سم مماثل للر�سيع ال�سوي ل يختلف عنه اإل يف فقدان حا�سة ال�سمع 

ومالها من تاأثريات جانبية على نف�سيته ومكت�سباته امل�ستقبلية احل�سية واللغوية فهو خالل 

جميع  ذلك  يف  م�ستعمال  الأ�سياء  بني  التمييز  اإىل  حاجة  يف  حياته  من  املبكرة  الفرتة  هذه 

حوا�سه لل�ّسيطرة عليها وتخزينها يف ذاكرته ولكنه فاقد لل�سمع فال يجب علينا اأن ن�ساعف 

اإعاقته وجنعله يعي�س احلرمان من هذه احلا�سة بل من واجبنا البحث عن تعوي�سها بتمكينه 

الدكتور«  اأن  اإذ  ال�سلبية.  تاأثرياتها  احلّد من  على  ت�ساعده  اأخرى  موؤ�رشات  ا�ستعمال  من 

لالإعاقة  اجلانبية  التاأثريات  هذه  حّدد  قد  الأ�سم  الطفل  ب�سيكولوجية  كتابه  يف  كولن« 

ال�سمعية بـ :

1( ق�سور على م�ستوى وظيفة الأع�ساء احل�ّسية البيولوجية للطفل الأ�سم

2( ق�سور يف الوظيفة التوا�سلية
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3( ق�سور يف الوظيفة الجتماعية والنف�سية

4( ق�سور يف الوظيفة الفكرية

1( ق�سور على م�ستوى وظيفة الأع�ساء احل�ّسية البيولوجية للطفل الأ�سم: اإّن لالأع�ساء 

اإىل  تر�سده  اأّنها  اإذ  الإن�سان  حياة  يف  بيولوجيا  دورا  كولن«  الدكتور«  ح�سب  احل�ّسية 

معلومات �ساحلة ل�سالمته وعي�سه وبالتايل تاأقلمه يف حميطه فال�سمع يقي من املخاطر اإذ 

اأنه يعلم بها قبل حدوثها وفاقد ال�سمع معّر�س للحوادث اأكرث من ال�ّسوي مما يجعل العائلة 

اأكرث خوفا عليه لقلة جتربته مما يوؤثر �سلبيا على م�ستقبله. كما اأّن الأذن الداخلية حتتوي على 

ويوؤّثر  الأع�ساء  بهذه  ي�رّش  ال�سمع  فقدان  الأحيان  يع�س  ففي  والتوجيه  التوازن  قنوات 

�سلبيا على حركية وتنقل الطفل الأ�سم وتوازنه. 

املبا�رشة  النتيجة  هو  التوا�سلية  الوظيفة  فق�سور  التوا�سلية:  الوظيفة  يف  الق�سور   )2

اأّن الكالم هو و�سيلة التعبري حيث يتطلب  مم فاقد ال�سمع ل يقدر على النطق ومبا  لل�سّ

معرفة ومهارات حركية اإ�سافة اإىل زاد لغوي غني ي�ساعد على الفهم يجد الطفل الأ�سم 

نف�سه متاأخرا عن م�ستوى الطفل ال�سوي منذ الفرتة الأوىل من احلياة.

 3( الق�سور يف الوظيفة الجتماعية والنف�سية: العزلة هي نتيجة املبا�رشة لعدم القدرة 

بالندماج  اخلا�سة  النماذج  بع�س  مير عربها  ال�سمع  اأّن حا�ّسة  اإذ  والتوا�سل  ال�سمع  على 

الجتماعي. فالطفل الأ�سم كثري ال�سعور بالقلق والوحدة فهو منذ حياته الأوىل يفقد كل 

�سيء ابتعد عن جمال نظره خا�سة الأم مما يوؤثر على منوه العاطفي والنف�سي. 

 4( ق�سور يف الوظيفة الفكرية: اإّن الق�سور الفكري ح�سب الدكتور« كولن« هو نتيجة 

كل هذه التاأثريات ال�سلبية لالإعاقة ال�سمعية اإذ اأن كل عملية فكرية ترتكز على معطيات 

وهكذا  املكت�سب  املعريف  للمخزون  والرجوع  املعطيات  وفهم  ال�سخ�سية  كالتجربة 

اأّن هذه العوامل جمتمعة جتعل الإعاقة ال�سمعية �سببا يف الق�سور على جميع  فاإّننا نرى 

امل�ستويات ي�سعب على الطفل تخطيها مبفرده دون تدّخل مبّكر منا�سب.

الجتماعي  الرتبوي  الّتدخل  نوع من  نت�سّورها هي  الأ�سم كما  للطفل  املبكرة  والرتبية   

لفريق متعّدد الخت�سا�س متكّون من اإطارات تربوية و�سبه طبية واجتماعية كل هذا الفريق 

يعمل بتن�سيق تام بني اأفراده والأ�رشة.
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منّو  وتطّور  وتاأثرياتها  ال�سمعية  الإعاقة  مب�ساكل  ملّما  يكون  اأن  الفريق  على  يجب  كما   

الطفل اإذ اأن معنى كلمة الرتبية هو العمل الذي ي�ساعد منّو وتطّور املدارك احل�ّسية، العقلية 

ولهذا  ال�سوي.  الطفل  منو  مراحل  الفريق  تدخل  يف  مراعاة  يجب  اأنه  كما  واجل�سدية. 

تدّخل  يرتكز  ال�سمعية حيث  لالإعاقة  املنا�سبة  بالرتبية  املبكرة  الرتبية  ت�سمية  اإىل  منيل  فاإّننا 

ة الأم  الفريق املتعّدد الخت�سا�س على معا�سدة الدور الهام الذي يقوم به الأولياء وخا�سّ

لطفلها وذلك بتوجيه عائلي حمكم يجعل الأولياء يّتخذون موقفا اإيجابيا اإزاء اإعاقة ابنهم 

وجعلهم يقومون بدور فّعال يف احلّد من خملفات الإعاقة ال�سمعية وذلك مبعرفة كيفية 

التعامل والتوا�سل معه وجعله ي�سعر مبا يدور حوله وينتبه اإىل قواعد الندماج يف املحيط 

العادي. وهكذا نرى اأّن عمل الفريق املتعّدد الخت�سا�س �سوف ياأخذ اجتاهني اثنني: 

1( التوجيه العائلي )العمل مع العائلة(

2( العمل مع الطفل )الرتبية املبكرة(

1( التوجيه العائلي : ل يخفى عليكم احلالة النف�سية التي يكون عليها الأولياء عند التاأّكد 

من اإعاقة ابنهم و كيف اأّن كّل طرف يلقي بامل�سوؤولية على الآخر يف حدوث هذه الإعاقة 

بالّرجوع اإىل الأ�سول والأهل وغري ذلك من التعليالت التي توتر العالقة بني اأفراد العائلة 

يكون  الخت�سا�س  املتعدد  الفريق  فتدخل  ولهذا  والت�ستت  النف�سال  خطر  يف  وجتعلها 

على م�ستويات عدة لتهدئة اخلواطر وتقّبل الإعاقة وكيفية التعامل معها للحد من خملفاتها 

ال�ّسلبية واأخذ الأولياء موقف ايجابي اإزاءها حتى ي�ساهموا يف العناية بابنهم وي�ساعدوه 

على الندماج يف العائلة وتخطي ال�سعوبات.

املالئم  اجلو  على  واملحافظة  العائلة  وحدة  على  املحافظة  يف  ي�ساهم  التوجيهي  فتدّخلنا 

واملحيط الدافئ الذي ي�ساعد الطفل على التوا�سل والنمو النف�سي العاطفي الطبيعي اإذ 

الإعاقة  رغم  به  الت�سال  وكيفية  املعوق  ابنهم  مع  التعامل  كيفية  اإىل  الأولياء  نر�سد  اأنّنا 

بالطرق والأ�ساليب الرتبوية والتقنية اخلا�سة بفاقدي ال�سمع كما نعرفهم باجلوانب ال�سلبية 

لالإعاقة ال�سمعية اإذا مل يتعاونو مع الفريق املتعّدد الخت�سا�س يف تربية ابنهم واإعالمهم 

مبا ينتظرهم من عمل جاد لي�س لأحد تعوي�سهم فيه. كما نعلمهم باأن ابنهم لي�س باملري�س 
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واإمّنا له اإحتياجات خا�سة ترّتبت عن الإعاقة ال�سمعية وبالإمكان احلّد من خمّلفاتها بعمل 

ابنهم ومدى  املتعّدد الخت�سا�س ويتوقف عليه جناح  الفريق  النف�س يعا�سد عمل  طويل 

اندماجه ولهذا فهم مطالبون مبوا�سلة الرتبية املبكرة باملنزل. كما منّدهم باإي�ساحات حول 

اآلة ال�سمع وكيفية ا�ستفادة ابنهم منها وا�ستعمالها اأكرث وقت ممكن حّتى يتعّود الطفل الأ�سم 

على ا�ستعمالها والرفع من بقاياه ال�سمعية التي �ستمّكنه من التوا�سل ال�سفوى مع لفت 

انتباههم اإىل �رشورة املحافظة عليها وجعلها تتما�سى والنق�س ال�سمعي لبنهم.

لي�سوا  اأّنهم  اإىل  ويطمئنوا  اخلربات  يتبادلوا  حّتى  بالأولياء  دورية  اجتماعات  نعّد  كما   

الفريق  ن�سائح  باإتباعهم  واللذين  اأمثالهم  من  الكثري  هناك  بل  حمنتهم  يف  الوحيدين 

املخت�س جنحوا يف تذليل �سعوبات اإعاقة ابنهم ال�سيء الذي ي�سجعهم على مزيد الإحاطة 

من  امل�سجلة  النجاحات  على  نطلعهم  فاإّننا  ال�سياق  هذا  بابنهم ويف  الجتماعية  الرتبوية 

مثال  ذلك  يف  لأّن  واملهني  املدر�سي  والدماج  املخت�سة  باملدار�س  ال�سم  ال�سباب  طرف 

يحتذى به ملوا�سلة العمل وعدم التخاذل يف تقدمي العناية اخلا�سة للطفل املعوق �سمعيا 

حّتى ن�سمن جناحه واندماجه.

الطبيعية  العائلية  للحياة  املالئم  اجلو  للعائلة  ي�سمن  العائلي  التوجيه  اأّن  نرى  وهكذا   

يف  الأوىل  الركيزة  هو  وهذا  لبنها  الجتماعية  الرتبوية  العناية  يف  الفّعالة  وم�ساهمتها 

الرتبية اخلا�سة وال�سمان الوحيد لنجاح املعوق �سمعيا واإدماجه يف احلياة العائلية. 

املبكرة هو  بالرتبية  الثاين املهم واملعنى  العن�رش  الطفل:  مع  والعمل  املبكرة  الرتبية   )2

الكلي  التخاطب  لأهمية  اإيقاظه  نحاول  �سوف  حياته  من  هامة  مرحلة  يف  الأ�سم  الطفل 

ولوجود الأ�سوات وحّثه على ا�ستعمال بقاياه ال�سمعية وتروي�س جهازه الكالمي للمحافظة 

على مرونته مبوا�سلة الثغثغة والنتباه اإىل حركة ال�سفاه لال�ستفادة منها واإدراك ما يدور 

حوله مقللني بذلك من التاأثريات ال�سلبية لالإعاقة ال�سمعية اإذ اأنه كما ذكرنا �سالفا اأنه طفل 

�سوي ينق�سه ال�سمع له احتياجات خا�سة ترتبت عن الإعاقة ولهذا فتدخل الفريق املتعّدد 

الطبيعي  النف�سي  للتطور  الأ�سم  للطفل  الفر�سة  اإتاحة  على  يركز  �سوف  الخت�سا�س 

كالإثراء  حوا�سه  وتنمية  امليادين  كّل  يف  جتربته  واإثراء  عّدة  م�ستويات  على  قدراته  باإمناء 

ا�ستعمالها يف  بعّد على  فيما  قادر  وبدونها جتعله  باآلة  ال�سمعية  بقاياه  وا�ستغالل  ال�سمعي 
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والرّتددات  املّدة  والّتميز بني خ�سائ�سها من حيث  الأ�سوات  اإىل  بالنتباه  اليومية  حياته 

والإيقاع والنربة.

 اأّما تنمية حا�سة النظر جتعله قادرا على التميز بني الأ�سكال والأوان وتعويده على النتباه 

كاللم�س  الأخرى  تنمية حوا�سه  اأّن  كما  ال�سفاه  على  بالقراءة  للقيام  اإىل مالمح خماطبه 

ال�سخ�سية هدفنا يف ذلك  واإثراء جتربته  املحيط  اكت�ساف  ت�ساعده على  وال�سم والذوق 

اإيجاد موؤ�رشات اأخرى ت�ساعد الطفل الأ�سم على النمو الطبيعي املتوازن واكت�سابه القدرة 

الفريق  تدخل  يرتكز  كما  ال�سمعية.  لالإعاقة  ال�سلبية  التاأثريات  من  واحلّد  التوا�سل  على 

املتعّدد الخت�سا�س على الرتبية احلركية النف�سية التي ت�ساعد الطفل الأ�سم على:

اجل�سم واجلانبية • تنظيم الف�ساء والزمن والتعرف على اأع�ساء 	

•الإيقاع واملو�سيقى للتحكم وتنظيم حركة التنف�س.  	
كل هذه  • الّدال واملدلول 	 للّربط بني  تروي�س القدرات الذهنية وتاأهيل الطفل الأ�سم 

التمارين والتجارب تهياأ الطفل للتدريب على الكالم وتكوين اللغة وتطويرها فمن 

الثغثغة يتدّرج الطفل اإىل كلمات ذات معنى وذلك بالرتغيب يف التخاطب وت�سجيعه 

عليه ب�ستى الو�سائل كا�ستعمال التخاطب الإ�ساري والإميائي والإيقاع والنغم والتمثيل 

واأفكار  اأحا�سي�س  من  يخاجله  عما  والتعبري  املحيط  مع  التفاعل  على  حلّثه  والت�سوير 

م�ستعملني يف ذلك كل الو�سائل والتجهيزات التقنية املتطّورة التي ت�ساعد على تكوين 

اجلانب ال�سوتي للكالم والقرتاب �سيئا ف�سيئا من النطق ال�سليم. كما اأّن هذه املرحلة 

املبكرة هي مرحلة اللعب بالن�سبة لالأطفال ب�سفة عامة ولهذا فال يجب علينا اأن نتغافل 

عن هذا اجلانب الهام بتوفري اللعب وو�سائل الإي�ساح الرتبوية التي تتما�سى ورغبات 

الطفل وا�ستعمالها ملزيد ترغيبه يف ح�س�س الرتبية املبكرة. كما اأّننا رغم �سعورنا باأّننا 

على  حري�سون  فاإّننا  واللغة  النطق  الأ�سم  الطفل  لكت�ساب  الزمن  �سد  �سباق  يف 

مواكبة مراحل النمو اللغوي عند الطفل ال�ّسوى.
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 اخلــــامتة

خاللها  من  نرمي  ال�سمع  حلا�سة  فاقد  لطفل  طبيعية  تربية  هي  املنا�سبة  املبكرة  فالرتبية   

ن�سمن  العائلة حتى  من طرف  وفهم جوانبها  للطفل  بالن�سبة  الإعاقة  من حدة  التخفيف 

النجاح والندماج للمعوق �سمعيا يف املحيط العائلي اأّول واملدر�سي والجتماعي واملهني 

م�ستقبال فاأهمية الرتبية املبكرة تكمن يف توطيد اجلو العائلي وتقبله لالإعاقة واتخاذ موقف 

اإيجابي اإزاءها وت�ساهم يف منّو الطفل املعوق منّوا طبيعيا ي�ساعده على الندماج وحتّد من 

البيداغوجية  الب�سيكولوجية،  امل�ستويات  على جميع  ال�سمعية  لإعاقته  اجلانبية  التاأثريات 

والجتماعية.

 ولهذا فال يجب اأن نتخاذل يف تقدمي الرعاية املبكرة املنا�سبة لكل طفل معوق وعائلته يف 

زمن مل ترت�سخ فيه بعد اجلوانب ال�سلبية لالإعاقة ال�سمعية حتى ننت�سل الطفل الأ�سم من 

بتوجيهنا  اأننا  التاأقلم كما  الإعاقة وخماطر النزواء والنكما�س وعدم  ازدواجية  خماطر 

العائلي نحافظ على اجلو العائلي املنا�سب لنمو طفل منّوا طبيعيا يف جو اأ�رشي مالئم.

منوذج من �صري ح�ص�س التوجيه العائلي

عاطفي  و�سع  يف  تكون  التي  العائلة  ن�ستقبل  ال�سمعية  الإعاقة  من  التاأكد  عند 

حرج قلق وغري ذلك من امل�ساعر امل�سطربة حتت تاأثري ال�سدمة: �سدمة اإعاقة ابنهم.

ذاته  الوقت  ويف  الأولياء  ت�ساوؤلت  على  بالإجابة  اخلواطر  تهدئة  هو  نقوم  عمل  واأّول 

نحاول ا�ستقطاب الطفل الأ�سم وتروي�سه. غالبا ما تكون ت�ساوؤلت الأولياء قد مّت الإجابة 

عنها من طرف الطبيب املبا�رش ولكنهم وحماولة منهم ملزيد القتناع يعيدون ت�ساوؤلتهم 

للح�سول على اإجابة ثانية وثالثة...

كما تتمحور ت�ساوؤلتهم حول:

1( هل اأّن اآلة ال�سمع ت�سمح للطفل بال�سمع العادي  ؟

2( متى يتكلم الطفل ؟

3( خالل اأي مدة �سيكون تعلمه خمت�سا ؟ )غالبا يعتقد الأولياء اأنه خالل �سنة اأو �سنتني اأو 

ثالث �سنوات ي�سفى ابنهم متاما( 
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4( هل اأّن ابنهم �سيكون طبيعيا؟

5( ماذا يجب عليهم القيام به لإعانته؟ والعديد من الت�ساوؤلت التي تخ�س ابنهم وهنا 

عليه  الذي  الو�سع  نراعي  اأننا  اإذ  بامل�ساعر  ومفعمة  �رشيحة  اإجابتنا  تكون  اأن  يجب 

ي�سرتك يف  اأن  وينتظرهم ويجب  ينتظرنا  النف�س  باأّن عمال طويل  واإعالمهم  الأولياء 

اإجنازه كافة اأفراد العائلة معنا.

وعلى املربّي خالل تدخله اإيجاد توازن يف احل�س�س بني الرتبية املبكرة للطفل والتوجيه 

العائلي لأّننا نعتقد اأن هناك عالقة وطيدة بني �سلوك الأولياء الأم خا�سة ومدى توا�سل 

الطفل مع املحيط.

ولهذا فاإّننا نن�سح الأم ب�رشورة ربط عالقة توا�سل مع ابنها وا�ستغالل الثغثغة وتطويرها 

مع اإر�سادها اإىل كيفية التوا�سل معه:

- مكاملته با�ستعمال ق�سمات الوجه

- مكاملته وجها لوجه

- ب�سوت مرتفع بع�س ال�سيء حّتى يتمكن هذا الأخري من الّتعرف على عامل التوا�سل 

والأ�سوات خا�سة بالتدريب على ا�ستعمال اآلة �سمعه وبالتايل النتباه اإىل اأهمية الكالم 

واللغة كما اأننا نحاول بتدخلنا التقليل من:

1( قلق الأولياء واإر�سادهم اإىل �رشورة التعامل الإيجابي مع اإعاقة ابنهم 

واحلنان  لالإعاقة  الراف�س  الأولياء  م�ساعر  تاأرجح  بني  عاطفي  توازن  اإيجاد  حماولة   )2

املفرط.

3( كما يجب على الأولياء احل�سور الفعلي حل�س�س الرتبية املبكرة وخا�سة التمارين وذلك 

لإعادتها يف املنزل وموا�سلة التدريب

4( يجب على املربي الإن�سات اإىل مالحظات الأولياء وخا�سة الأّم حتى يتمكن بالتعاون 

مع كافة اأع�ساء الفريق املتعّدد الخت�سا�س من حّل كل امل�ساكل

5( يجب علبنا الت�سامح بع�س ال�سيء مع الأولياء واإدماجهم تدريجيا يف العملية الرتبوية 

حتى ياأخذون موقف اإيجابي اإزاء اإعاقة ابنهم
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6( تركيز عالقة ثقة متبادلة بني الأولياء والفريق املتعّدد الخت�سا�س واملحافظة عليها

7( يجب على املربي عدم اأخذ مكان الأولياء بالن�سبة للّطفل الأ�سم واإعانتهم على ح�سن 

التدخل لإ�سالح بع�س الو�سعيات البيداغوجية

الجتماع الّتقييمي لالأولياء والفريق املتعدد الخت�سا�ص

يعقد الفريق املتعدد الخت�سا�س اجتماعات دورية بالأولياء للّتقييم والإجابة على 

ت�ساوؤلت الأولياء ومن حما�سن هذا الجتماع وجود كافة اأع�ساء الفريق املتعدد 

الخت�سا�س و بح�سور الأولياء وهنا نرى الأهمية الكربى نظرا لأّن الويل خالل هذا 

الجتماع يجد الإجابة على ت�ساوؤلته من طرف كل اأع�ساء الفريق الرتبوي اإذ اأنه خارج 

هذا الإطار تكون لقاءات الأولياء بكل ع�سو على حدة. كذلك خالل هذه الجتماعات 

ميكننا اإثارة بع�س امل�ساكل العامة التي تهّم كل الأولياء كما اأن الأولياء ميكنهم ال�ستفادة 

من الإجابات على ت�ساوؤلت الأولياء الآخرين مع املالحظ واأّنه بعد كل اجتماع تقييمي 

بالأولياء نالحظ تغري �سلوك التالميذ خالل احل�س�س املقبلة واإن دّل هذا على �سيء اإّل 

على ا�ستفادة الأولياء من هذه الجتماعات.

 اخلامتة: التوجيه العائلي هو برنامج موازي لربنامج للرتبية املبكرة ي�ساعد الأولياء على 

تقبل اإعاقة ابنهم واأخذ موقف اإيجابي اإزاءها ملعا�سدة عمل الفريق املتعّدد الخت�سا�س 

مبوا�سلة الرتبية املبكرة والعناية الكاملة بابنهم.
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مناذج من التمارين اخلا�صة بالرتبية املبكرة

1( التمارين احلركية

2( التمارين احل�ّسية

3( متارين الإيقاظ الفكري

1( التمارين احلركية:

امل�سي تخطى بع�س احلواجز، التقليد، رفع الأيدي، تقليد حركات الوجه التوازن، كل 

اإمكانية احلركية وحتى  اأريحية يف ج�سده لإيقاظ  الأ�سم يف  الطفل  التمارين جتعل  هذه 

تتكون له ال�ستقاللية اجل�سدية للوقوف وامل�سي...

كما ننّمي لدى الطفل الدقة يف حركات اليد والأرجل للتخلي على احلركات الاّل�سورية. 

�سيئا ف�سيئا يتعرف الطفل على ج�سمه ويتعرف على بع�س النقاط التي جتعله يتمركز يف 

على  ت�ساعده  متارين  نف�سه  على  والــدوران  والزحف  فامل�سي  والف�ساء  واملحيط  الزمن 

التمركز يف الف�ساء.

اأما يف خ�سو�س التمركز يف الزمن فاإّن بع�س التمارين ال�سهلة املتتالية متكنه من ذلك مع 

اأو  ال�سعب كتخطي حبل  اإىل  ال�سهل  التمارين من  ف�سيئا نطور  اأمامه. و�سيئا  بها  القيام  

و�سع كرة يف �سلة...

و ل يخفي عليكم اجلو املرح والذي يجعل الطفل يف حالة تقبل وجناح جلل التمارين 

2( التمارين اخلا�سة بتنمية القدرات احل�ّسية:

اإّن اأهمية تنمية احلوا�س لدى الطفل الأ�سم كبرية نظرا ملا تتيحه له من موؤ�رشات ت�ساعده 

على التوا�سل ومعرفة حميطه.

كما اأّننا خالل هذه التمارين نعطى التدريب ال�سمعي اأولوية حتى يتمّكن التلميذ الأ�سم 

من ا�ستعمال بقاياه ال�سمعية وتطويرها.

كما اأننا ل نقوم بالتمارين ال�سمعية منعزلة بل نربطها ببع�س التمارين احلركية نظرا ل�سعوبة 

ال�سمع اأو انعدامه لدى الطفل الأ�سم العميق.
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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 

ومن خالل هذه التمارين فاإّن الطفل �سيكت�سف عامل الأ�سوات وبالتايل يتطّور ويتفاعل 

مع م�سادرها فتمارين الآلت املو�سيقية حمّبذة من طرف ال�سم وعند كل ح�سة يطالبون 

با�ستعمالها.

التي حتيط  تتيح للطفل اكت�ساف عامل الأ�سوات  التي  الفر�س  اأّن املربي ي�ستغل كل  كما 

به.

على �سبيل املثال عند فتح اخلزانة املحتوية على الألعاب يقوم املربي باإحداث �سوت

 الأبواب وهكذا يكون هذا ال�سوت املحدث له معنى لدى الطفل الأ�سم وهو مميز لالألعاب 

املو�سيقية ومن خالل هذه التمارين ال�سوتية يتعمد املربي اأو املنطق مترير مكونات الكالم 

يقوم  الإيقاعية  اأو  ال�سوتية  الإ�سارة  عند  املثال  �سبيل  على  والقوة  واملدة  كالنغمة  واللغة 

الطفل بالوقوف اأو اجللو�س اأو القيام بحركة ما.

كما اأننا يف وقت ثاين نخفي الآلة املو�سيقية حيث يبقى العتماد اأ�سا�سا على ال�سمع.

كما اأّننا ن�ساعد الطفل على تنمية حوا�سه الأخرى التي ت�ساعده على التقليل من املخلفات 

ال�سلبية لالإعاقة ال�سمعية 

وتعطيه بع�س املوؤ�رشات للتوا�سل وحذق اللغة وذلك باإتاحة الفر�سة له بالقيام بتمارين 

ح�سية مكثفة ت�ساعده 

على بناء جتربته ال�سخ�سية وتطّوره ونخ�س بذلك: النظر واللم�س فح�سب ال�سيدة 

Boret Maisonny( Par l’entraînement visuel l’enfant apprend a 
écouter le regard)

)بالتمرين الب�سري يتعلم الطفل �سمع النظر(

فزيادة على اليقظة التامة التي نطالب بها الطفل لالنتباه اإلينا فاإننا نقوم بتمارين يف دقة 

املالحظة والتعرف 

عرب النظر على الأ�سياء على �سبيل املثال اإخفاء بع�س الأ�سياء والبحث عنها حتت 

الطاولة... اأو متابعة �سري 

الأ�سياء بالنظر....
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- تنمية حا�سة اللم�ص:

اإّن هذه احلا�سة هي اأّول مرجع للطفل يف تعرفه على املحيط ونحن بتمارين خا�سة 

نحاول تنمية اللم�س بلم�س 

كل الأ�سياء املوجودة باملحيط جعلها متنوعة مل�ساء – حر�ساء باردة...

 -لتنمية حا�سة الذوق: 

فاإّننا نختار مذاقات تعود الطفل عليها )مثال احللوى والغالل امللح...(حتى ي�ستطيع 

الطفل التمييز بني املذاق احل�سن وغريه.

3( متارين اليقاظ الفكري:

يف قيامنا بهذه الفئة من التمارين التي تنمي القدرة الفكرية فاإننا نراعي النمو الفكري 

الطبيعي للطفل ال�سوي 

املماثل يف ال�سن، حيث هذا الأخري بداأ بعد ا�ستعمال الكالم ال�سفوي لتنظيم اأفكاره كما 

اإّننا �سنقّدم هذه التمارين 

يف قالب األعاب با�ستعمال األعاب تربوية اختريت بعناية للغر�س مثل:

_ مطالبة الطفل الأ�سم ببناء �سومعة با�ستعمال مكعّبات من نف�س اللون والعدد وهنا 

نالحظ دقة املالحظة والنتباه التي يكون عليها الطفل خالل هذا التمرين.

متارين التعرف على احليوانات وهذه التمارين تتطلب من الطفل الأ�سم ال�ستعانة بذاكرته 

وهو �سيء مهم جد اإذ اأنه بالذاكرة �سوف يتمّكن الطفل من التجريد م�ستقبال.

كما اأّننا بتمارين مماثلة نتيح الفر�سة للطفل ل�ستعمال اخليال مبوا�سلة حركة اأو م�سار �سيء 

ما. وبتمنّياتنا هذه القدرات فاإّننا ن�سمح لفكر الطفل التطور اإىل التفكري والتجريد وهما 

�رشوريان يف حذق اللغة والكالم.

كم اأنه خالل متارين ا�ستعمال الأقالم وال�سل�سال فاإّن الطفل يكت�سف عنا�رش جديدة تغني 

خياله  ينمي  مما  بكل حرية  التمارين  بهذه  ويقوم  والقي�س  والطول  املعريف كاحلجم  زاده 

والإر�ساد  بالكالم  يقوم  التمارين  هذه  املربي خالل  واأّن  العلم  مع  اخللق.  على  وقدرته 

الطفل  فهم  �ــرشورة  نالحظ  وهنا  للّتمرين  وتنفيذه  الطفل  حركة  يوافق  الذي  اخلا�س 
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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 

للمطلوب منه وبالتايل فهم اللغة والكالم.

كل هذه التمارين هي فر�سة لنا لتح�سي�س الطفل اإىل �رشورة التوا�سل واأهميته يف حياة 

الإن�سان ب�سفة عامة ولهذا فنحن مطالبون بالتم�سك بنف�س الألفاظ والكلمات للتعبري على 

بع�س احلركات حتى يتمكن الطفل من متابعة حركة ال�سفاه وربط الكلمة بالفعل وملا ل 

وت باحلركة كما يجب علينا النتباه اإىل �رشورة و�سع الطفل يف حالة ا�ستقبال دائمة  ال�سّ

حتى يتمكن من ال�ستفادة من احل�س�س وحتى يربط بني الأمر ال�سفوي والقيام باحلركة 

املطلوبة.

اإن تنّوع التمارين جتعل الطفل الأ�سم يطّور لغة داخلية جتعله يعرّب عن م�ساعره بق�سمات 

وجهه اأو احلركة ال�سارية اأو اأ�سوات ذات معنى وذلك حتت تاأثري الت�سجيع الذي يتلقاه 

من طرف املربي عند توا�سله الكلي باملحيط. وكما يقول الدكتور«مواتي«

 «Plus  riche  sera  le  langage  intérieur  du  jeune  sourd  plus  grandes 
seront ses possibilités de communication» 

» كّلما كانت غنية لغة الطفل الداخلية اإل وكانت اإمكانياته كبرية يف التوا�سل«
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