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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 

تاأثري ال�صعف ال�صمعي على منو اللغة الطبيعي  

واأثره يف مرحلة التعليم الدرا�صي.

د. نهلة رفاعي  
اأ����ص���ت���اذ اأم����را�����س ال��ت��خ��اط��ب ب��ط��ب ع���ني ���ص��م�����س مب�صر

وا��������ص�������ت���������������ص�������اري ط���������ب ال������ت������خ������اط������ب مب�������ص���ت�������ص���ف���ى 

امل�������ل�������ك ع������ب������د ال�������ع�������زي�������ز اجل�������ام�������ع�������ي ب�����ال�����ري�����ا������س

امللخ�ص

يحدث منو اللغة الطبيعي بطريقه منظمه وتدريجية منذ ال�شهور االأوىل يف حياة 

الطفل وحتى يبلغ عمر املدر�شة.وتكون عملية اكت�شاب اللغة يف اأوج عظمتها مابني عمر 

ال�شنة و�شت �شنوات .

ويوؤثر ال�شعف ال�شمعي يف مرحلة الطفولة املبكرة بدرجاته املختلفة على قدرة 

الطفل على اكت�شاب اللغة بطريقه طبيعية اأ�شوة باأقرانه ..

•وينق�صم ال�صعف ال�صمعي اإىل ق�صمني اأ�صا�صيني: 	
1( �شعف �شمعي ع�شوي.

٢( �شعف �شمعي وظيفي.
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يحدث منو اللغة الطبيعي بطريقه منظمه وتدريجية منذ ال�شهور االأوىل يف حياة الطفل 

وحتى يبلغ عمر املدر�شة.وتكون عملية اكت�شاب اللغة يف اأوج عظمتها مابني عمر ال�شنة 

و�شت �شنوات حيث يحدث منو احل�شيلة اللفظية وال�شياق النحوي ومفاهيم وم�شمون 

الدرا�شي للطفل,  العمر  بداية  اللغوية وتكتمل كل هذه اجلوانب عند  اللغة واالأ�شوات 

حيث يكون الطفل مهيئا ال�شتقبال التعلم الدرا�شي من قراءه وكتابه وغريها ..

ويوؤثر ال�شعف ال�شمعي يف مرحلة الطفولة املبكرة بدرجاته املختلفة على قدرة الطفل 

على اكت�شاب اللغة بطريقه طبيعية اأ�شوة باأقرانه ..

وينق�صم ال�صعف ال�صمعي اإىل ق�صمني اأ�صا�صيني:

1( �شعف �شمعي ع�شوي.

٢( �شعف �شمعي وظيفي.

وي�صمل �صعف ال�صمع الع�صوي: 

�شعف ال�شمع التو�شيلي ,و�شعف ال�شمع احل�شي الع�شبي, و�شعف ال�شمع املختلط . كما 

يوجد اأي�شا نوعا حديثا من اأنواع ال�شعف ال�شمعي وهو ال�شعف ال�شمعي املركزي.. 

اأ(  �صعف ال�صمع التو�صيلي:

وينتج عن �شعف انتقال ال�شوت عرب االأذن اخلارجية والو�شطى وحتى االأذن الداخلية 

ب�شبب اأي م�شاكل اأو اأمرا�س بهما.

الدقيقة  االأدوات  ا�شتخدام  يف  خلل  يف  بالت�شبب  والكالم  اللغة  على  يوؤثر  وهذا 

لل�شياق كما اأنه يوؤدي اإىل �شعوبة التفريق بني االأ�شوات الكالمية وبالتايل خطاأ يف تعلم 

االألفاظ , كما اأنه يوؤدي اإىل �شعوبات بالنطق.

 اأما درا�شياً, فيحدث خلل القراءة والهجاء للكلمات وبالتايل �شعف االإمالء, وهذا 

بخالف انخفا�س يف مقايي�س الن�شج االجتماعي.

ب(  ال�صعف ال�صمعي الع�صبي احل�صي:

حيث يكون اخللل يف االأذن الداخلية اأو ع�شب ال�شمع.. ويوؤثر هذا على اللغة حيث 
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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 

يوؤدي اإىل تاأخر اكت�شاب املفاهيم اللغوية وقلة الرتكيز ال�شمعي والذاكرة والفهم ب�شوره 

عامة..

واأي�شا تكون هناك �شعوبات يف احل�شيلة اللفظية اللغوية و�شعف ا�شتخدام ال�شياق 

النحوي و�شعف امل�شمون وكذا �شعف الفهم والتعبري اللغوي. وتختلف درجة و�شدة 

هذه اال�شطرابات  ح�شب �شدة ال�شعف ال�شمعي املوجودة .

اأما درا�شيا, فيكون التاأثر وا�شحا وجليا فنجد �شعوبة القراءة والهجاء و�شعوبات يف 

حل م�شائل الريا�شيات التي تعتمد على  ا�شتخدام اجلمل وال�شياق و�شعوبات يف التعلم 

الف�شل  اال�شتقاللية يف  وقلة  بالوحدة واحلرج واالرتباك  ال�شعور  اللفظي. هذا بخالف 

الدرا�شي..

ج(  �صعف ال�صمع املركزي:

ي�شمع  ال  وكاأنة  الطفل  فيبدو  املركزية  ال�شمعية  الربجمية  العمليات  ا�شطرابات  هو 

ولكنه يف الواقع ي�شمع طبيعيا ولكنه ال ي�شتطيع حتليل وفهم ما ي�شمعه بدرجة اأو باأخرى 

م�شاحب  خلفي  �شجيج  وجود  يف  الكالم  فهم  يف  خلل  بوجود  النوع  هذا  ويتميز   ..

اإدراك  يف  الثبات  وعدم  االنتباه  ت�شتت  و�شهولة  والرتكيز  ال�شمعي  االنتباه  و�شعف 

التح�شيل  املعلومات,و�شعف  وا�شرتجاع  الذاكرة  يف  وحمدودية   , ال�شمعية  املثريات 

الدرا�شي و�شعف املهارات التحليلية و�شعف ترتيب املعلومات ال�شمعية ب�شكل متتابع , 

و�شعوبات يف ربط الرموز ال�شمعية بالب�رشية , وم�شاكل مع الكلمات اأو اجلمل ال�رشيعة 

واأي�شا مع التوجيهات ذات اخلطوات املتعددة .. 

وغالبا ما تكون اختبارات الذكاء  منخف�شة..

�صعف ال�صمع غري الع�صوي اأو )الوظيفي(:

 , حادة  نف�شية  ع�شبية  �شدمة  ينتج عن  الذي  اله�شتريي  ال�شمع  �شعف  ي�شمل  وهذا 

حيث يكون ال�شخ�س �شليم ع�شويا متاما.

 وي�شمل اأي�شا االإدعاء املر�شي ل�شعف ال�شمع,حيث يدعي ال�شخ�س �شعف ال�شمع 

للهروب من �شيء معني اأو للح�شول على مكا�شب معينه..
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درجات ال�صعف ال�صمعي واالآثار ال�صلبية على اللغة والتح�صيل الدرا�صي

)- �صعف ال�صمع الب�صيط جدًا )6)-5) دي�صبل(:

املنطوق ب�شوت منخف�س  الكالم  التعرف على  الطفل �شعوبة يف  حيث يجد 

اأو الكالم الذي ي�شمعه من مكان اأبعد من مكانه ) البعيد اأو املنخف�س( كما يجد الطفل 

�شعوبة يف اال�شتماع يف غرفة بها �شجيج و�شعوبة متييز بع�س اأدوات ال�شياق الدقيقة مثل 

التاأنيث والتذكري يف الكلمات وال�شمائر.

اأما يف الف�شل الدرا�شي فيفقد  الطفل حوايل 10% من التوجيهات الدرا�شية ويبدو غري 

منتبه وغري مهتم ودائماً مرهق ب�شبب زيادة اجلهد اال�شتماعي الذي يبذله. وبذلك تكون 

ردة الفعل االجتماعي ال�شعوري_ اإذا مل ي�شتطع الطفل مالحقة �رشعة احلوار مع اأقرنائه 

اأو اإذا فقد اأجزاء من هذا احلوار_  اأن يت�رشف بغرابة اأو عدم ن�شج اأو عدم اهتمام وقد 

ي�شتجيب بطريقة غري مالئمة في�شاب باحلرج واالإحباط. 

)- �صعف ال�صمع الب�صيط )6)- 40 دي�صبل(:

من  الكثري  فيها  مبا  امل�شموع  الكالم  من   %50  -٢5 حوايل  الطفل  يفقد  حيث 

ال�شواكن واحلروف التي تكون هامة لتو�شيح املعنى وفهم الكلمات, ويعاين هذا الطفل 

اأ�شا�شاً من �شعوبات يف النطق.

اأما يف الف�شل الدرا�شي فيبدو الطفل و كاأنه ي�رشح كثرياً وغري مهتم, كثري التعب واالرهاق 

والقلق.

ويوؤثر هذا على ال�شعور بالثقة لدى الطفل ويوؤدي اإىل الت�شو�س مع عدم و�شوح الكالم 

القدرة  بالعجز وعدم  باالرتياح واالإح�شا�س  ال�شعور   التوتر وعدم  الذي ي�شمعه وزيادة 

على النجاح.

3- �صعف ال�صمع املتو�صط))4- 55 دي�صبل(:
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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 

حيث يفقد الطفل حوايل 75% اأو اأكرث من الكالم امل�شموع. ويعاين هذا الطفل 

من خلل يف ا�شتخدام ال�شياق و�شعف احل�شيلة اللغوية لالألفاظ وخلل يف نطق احلروف 

والكلمات مع وجود م�شاكل يف رنني ال�شوت.

يف  �شعوبات  هناك  اللغة,فيكون  منو  لتاأثر  تبعاً  فيتاأثر  الدرا�شي  التح�شيل  اأما   

الفهم والتعبري, و�شعوبات  يف القراءة والهجاء و�شعوبات يف املفاهيم املدر�شية االأخرى. 

ويفقد هذا الطفل معظم التوجهات الدرا�شية ال�شفوية التي تقدم بداخل الف�شل.

 ويتاأثر الطفل اجتماعياً ب�شدة حيث مييل اإىل االنعزالية والوحدة وعدم االندماج 

والتفاعل مع اأقرنائه, وقد يتم احلكم عليه اأو يحكم هو على نف�شه بالف�شل.

4- �صعف ال�صمع املتو�صط اإىل �صديد )56- 70 دي�صبل(:

ٍحيث يفقد هذا الطفل حوايل 100% من الكالم امل�شموع, ويعاين �شعوبة 

بالغة يف اإقامة احلوار مع طرف واحد اأو جمموعة من االأفراد نظراً للتاأخر ال�شديد يف 

منو اللغة لديه وقلة معرفته باالألفاظ. كما يعاين من تغري بنربة ال�شوت ورنني ال�شوت 

واأخطاء �شديدة يف نطق احلروف فيكون كالمه غري مفهوم بن�شبة75% اأما درا�شياً فلن 

ي�شتطيع اللحاق باأي توجيهات �شفوية درا�شية فبفقدها كلية ويف�شل درا�شياً يف جميع 

املواد.

الثقة  وعدم  والعجز  والرف�س  باالإحباط  ي�شعر  حيث  متاماً,  اجتماعياً  الطفل  هذا  ويتاأثر 

بالنف�س وخلل كبري يف العالقات االجتماعية حيث يفقد التوا�شل مع االآخرين.

5- �صعف ال�صمع ال�صديد اإىل العميق ))7- 90دي�صبل( و �صعف ال�صمع العميق) 

)9+ دي�صبل(:

تنعدم اللغة والكالم متاماً عند هذا الطفل: ويف حالة ال�شعف ال�شمعي العميق 

اأن تعلمها.ولن  ي�شتطيع هذا الطفل  التي �شبق  اللغوية  املكت�شب, يفقد الطفل املهارات 

االلتحاق بالف�شول الدرا�شية العادية اأبداً.
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وبدون القدرة على التوا�شل مع االآخرين, ي�شبح هذا الطفل منعزاًل وحيداً وقد يعاين 

من م�شاكل نف�شية واجتماعية خطرية.

وكما اأن درجات ال�شعف ال�شمعي توؤثر على قدرة الطفل على التوا�شل والكالم مع 

االآخرين – كما �شبق اأن اأ�رشنا –

فاأن هناك عوامل اأخرى موؤثرة على القدرة على التوا�صل وهي:

هناك  كانت  متاأخر  عمر  يف  ال�شمعي  الفقدان  حدث  فكلما  ال�شمعي:  الفقدان  عمر  1 -

فر�شة الإكت�شاب بع�س اللغة و الكلمات.

االنحراف البياين لتخطيط ال�شمع. ٢ -

عمر اإكت�شاف �شعف ال�شمع وا�شتخدام املعني ال�شمعي  3 -

التاأهيل ال�شمعي والتخاطبي املنا�شب كماً وكيفاً. 4 -

املعرفة واللغة:

     كما يبدو فاإن اللغة واملعرفة يت�شاركان يف واجهة هامة وهي املعنى اأو املعلومات. فاللغة 

هي الو�شيلة الرمزية للتعبري عن مانعرفه من معلومات ومعاين.

الناجتة  املعلومات  يدخل  اأن  الفرد  ي�شتطيع  اللغة  خالل  فمن  الفكر.  ت�شكل  واللغة       

عن العمليات املعرفية, حتى ت�شبح ال�شكل واملحتوى للعمليات الفكرية املعقدة.  وتكون 

اللغة  تكون  الوقت  ومع  املنطوق  للكالم  االأ�شا�شية  املعلومات  نبع  املعرفية  العمليات 

املنطوقة و�شيلة تنقل العمليات الفكرية. 

     وتتو�شع اللغة واملعرفة يف االأطفال الطبيعيني يف تتابع وتداخل وتفاعل. اأما يف الطفل 

�شعيف ال�شمع, فنق�س النمو املعريف يقرتن بتاأخر منو اللغة.

النمو امل�صموين للغة يف االأطفال �صعاف ال�صمع: 

     يعاين االأطفال ذوي االإعاقة ال�شمعية من م�شاكل يف مفاهيم الكلمات, فال يفهمون 

املعاين املتعددة للكلمة الواحدة. فرتتبط الكلمة مبعنى واحد مع عدم تقبل تعدد املعاين 
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من  االأطفال  يعاين هوؤالء  كما  التي حتتويها.  اجلملة  تغيري  عند  الكلمات وخا�شة  لبع�س 

�شعوبة فهم املعاين املجردة للكلمات, هذا اإ�شافة اإىل نق�س ح�شيلة االألفاظ اللغوية.

منو ال�صياق النحوي يف االأطفال �صعاف ال�صمع:   

     يعاين االأطفال ذوي االإعاقة ال�شمعية من تاأخر يف منو ال�شياق اللغوي يتفاوت ح�شب 

درجة ال�شعف ال�شمعي وقد اأثبتت معظم االأبحاث العلمية اأن التطور يف منو ال�شياق عند 

هوؤالء االأطفال يحدث مع بداية عمر املدر�شة منذ عمر خم�س �شنوات وحتى ت�شع �شنوات 

حيث يكت�شب الطفل القواعد النحوية من خالل التعليم الدرا�شي.

    ويعاين االأطفال من �شعوبة �شديدة يف ا�شتخدام االأفعال الرئي�شية للجملة بطريقة �شحيحة 

فرنى البع�س يبدل مكان الفعل اأو يوؤخره اآخر اجلملة.  والبع�س االآخر يحذفه, وقد ي�شتخدم 

الفعل غري املنا�شب للجملة. وبع�س االأطفال يحذف من اجلملة بع�س جوانب ال�شياق مثل: 

ال�شمائر وحروف اجلر والو�شالت واأدوات التعريف...وبع�شهم ي�شيف كلمة غري منا�شبة 

اأو حرف جر مثاَل, هذا اإ�شافة اإىل تقدمي وتاأخري الكلمات يف اجلمل.

من  كبري  كم  على  ب�شيطة وحتتوي  باأنها  ال�شمع  �شعاف  ينطقها  التي  اجلمل  وتت�شف      

اأو التي حتمل املعاين العميقة. وباملثل  االأ�شماء ويقل فيها االأفعال كما تقل اجلمل املعقدة 

يجد هوؤالء االأطفال �شعوبة يف فهم اجلمل املعقدة اأو التي حتمل اأكرث من معنى.

اإىل  اأبطاأ حتى ي�شلوا      وي�شتمر االأطفال يف تعلم قواعد �شياقية جديدة ولكن ب�شورة 

مرحلة ثابتة ال ميكن بعدها تعلم املزيد, وهذه يحددها درجة ال�شعف ال�شمعي.

النمو اللفظي )اأي اأ�صوات الكالم( لالأطفال �صعاف ال�صمع:

   تت�شف االألفاظ بحذف لل�شواكن يف املوا�شع االأخرية واأحياناً اأخرى يف املوا�شع االأولية 

للكلمات.

 اأما حروف املد فغالباً ما تكون ق�شرية عن الطبيعي ونظراً الأن �رشعة الكالم تكون بطيئة 

فاإن تالم�س �شقف احللق مع اجلدار اخللفي للبلعوم يقل فيحدث ازدياد الرنني االأنفي اأثناء 

الكالم.
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اأما طبقة ال�شوت اأو حدته فتكون دائماً غري منا�شبة مع وجود الوترية الواحدة يف اأغلب 

االأوقات, هذا بخالف تغريات احلدة املبالغ فيها.

   ويرجع كل هذا اإىل غياب التغذية املرتدة ال�شمعية لدى هوؤالء االأطفال.

امل�صاكل الدرا�صية ل�صعاف ال�صمع

كاأثراً طبيعيًا ل�صعف النمو اللغوي

   يعترب التعليم عملية هامة ذات جوانب موؤثرة متعددة ت�شمل: البيئة والفر�س التعليمية, 

واملناهج, وطرق التدري�س الفعالة, وم�شاندة االأهل, والقدرات الذاتية الفطرية والعوامل 

اجل�شمانية. فاإذا اختلت اأي من هذه اجلوانب اختلت معها العملية التعليمية.

وقد اأثارت م�شاكل التعليم الدرا�شي لالأطفال �شعاف ال�شمع كثرياً من اجلدل والنقا�س من 

قبل العلماء يف هذا املجال الأن العمل على حل هذه امل�شكلة ي�شاعد هوؤالء االأطفال على 

االلتحاق باملجتمع الطبيعي حتى ي�شبحوا اأفراد فعالني يف املجتمع.

 وتتلخ�س امل�شاكل الدرا�شية ل�شعاف ال�شمع يف النقاط االآتية:

اواًل: القراءة:

هناك ثالثة م�شاكل رئي�شية حتول دون و�شول الطالب �شعيف ال�شمع اإىل مرحلة القارئ  

املاهر وهذه هي:

تداخل ال�شياق مع احل�شيلة اللفظية ومع القراءة. 1 -

الوعي الفونولوجي )ال�شوتي( وتطور القراءة املبكر. ٢ -

التنظيم املعريف والقراءة. 3 -

1- تداخل ال�صياق مع احل�صيلة اللفظية ومع القراءة:

    يبداأ الطفل الطبيعي تعلم مهارة القراءة بعد فرتة زمنية من منو اللغة الطبيعي مبنية على 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

القراءة يف هذه احلالة قران  اللغوية. ومتثل  بالرموز  ال�شمعية  ٦ �شنوات من اخلربة  اأو   5

املتريات الب�رشية باملعلومات ال�شمعية التي �شبق تعلمها.

    اأما الطفل �شعيف ال�شمع, فتعترب مهمة تعلم القراءة عملية مزدوجة, حيث يتعلم الطفل 

– ال ميكن متثيلها  ال�شياق  اللغة خا�شة يف  اأن هناك جوانب من  ومبا  اللغة والقراءة معاً 

مدلولها  فهم  اأو  فهمها  ميكن  ال  حيث  القراءة  يف  عبئاً  ت�شكل  فهذه  و�شفها,  اأو  بال�شور 

خا�شة اإذا كانت يتغري معناها بتغري اجلملة.

وي�شاف  املدر�شة«  يف  در�شت   « – الدرج«  يف  القلم   « – الكتاب«  يف  »قراأت  مثال: 

اإىل ذلك الكلمات املجردة التي ال ميكن جت�شيد معناها اأو �رشحه بب�شاطه للقارئ �شعيف 

ال�شمع.  وقد ال ي�شتطيع الطفل اأن مييز بني الكلمات اأو االألفاظ التي ترتابط يف املعنى اأو 

اللفظية  احل�شيلة  اأن  املعنى. ومبا  يكتمل  حتى  الناق�شة  اجلمل  بها  ت�شتكمل  اأن  ميكن  التي 

حمدودة, فاإن قدرة الطفل على ا�شرتجاع معاين االألفاظ تكون بطيئة وغري منا�شبة اأحياناً, 

وينتج عن هذا ع�رش الفهم.

    هذا ويعاين الطفل �شعيف ال�شمع - ب�شبب �شعف ال�شياق - من �شعوبة يف التعرف 

على الروابط ذات املعنى بني الكلمات اأثناء عملية القراءة ومبا اأن الكلمات يتم تخزينها 

يف الذاكرة العاملة فهي بدون اإيجاد روابط العاملة معنوية لها لفهم اجلملة – ت�شكل عبئاً 

ثقياًل على الذاكرة, ويعو�س القارئ �شعيف ال�شمع, عن �شعف ال�شياق و�شعف ح�شيلة 

االألفاظ بالرتكيز على معاين ومدلول الكلمات فترتاكم الكلمات يف �شفوف بدون روابط 

ال�شياق  عمليات  تن�شيط  يف  دورها  فيقل  العاملة,  ذاكرته  به  ي�شغل  ما  وهذا  معنوية. 

واالألفاظ, فت�شعف اأكرث مهارات ال�شياق لدى الطفل, ومع الوقت يفقد الطفل بع�شاً من 

الكلمات املرتاكمة يف الذاكرة.

)- الوعي الفونولوجي وتطور القراءة املبكر: 

التعرف  على  القدرة  بعدم  وثيقاً  ارتباطاً  ال�شمع  �شعاف  عند  القراءة  م�شاكل  ترتبط      

الفونيمي)  الوعي  حتديداً.  القراءة  لتعليمات  الفونولوجية(  ال�شوتية)  املكونات  على 

وهو القدرة على مالحظة االأ�شوات الكالمية والتفكر بها والعمل بها يف كلمات منطوقة( 
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الكتابة  وحروف  الكالم  اأ�شوات  بني  العالقة  وجود  فهم  وهي   ( الفونيكية  واملهارات 

والقراءة وهجائها( ويرجع هذا اإىل قلة اخلربات ال�شمعية وتاأخر منو اللغة.         

3- التنظيم املعريف والقراءة:

    التنظيم املعريف هو قدرة الفرد على التحكم يف االأفكار والعمليات املعرفية يف اأثناء تلقي 

املعلومات. فهو ي�شمح للفرد اأن يعي مبا يعرفه وماال يعرفه من هذه املعلومات حتى يت�شنى له اأن 

يحقق فيها ويرتبها وي�شت�شف منها املعنى ويبني عليه وجهة النظر اأو اأن يجد احللول البديلة ل�شد 

العجز عن عدم ا�شتيعاب هذه املعلومة , وهذا من اأجل حت�شني عملية التعلم.

     وكما تعمل الذاكرة على حتديد املعلومة اجلديدة من التي �شبق تعلمها ولكنها مت ن�شيانها,  

قطعاً �رشوري  املعريف  التنظيم  فهذا  ن�شيانها  مت  التي  املعلومة  بتذكر  املعريف  اجلهد  يقوم 

للقارئ حتى يكون متعلم فعال ون�شط.

وجود  لعدم  �شعب  اأنه  يكت�شف  ن�س قد  يقراأ  عندما  املثال  �شبيل  على  العادي  فالقارئ    

خلفية معلوماتية عن مو�شوعه. اإذاً يبداأ هذا القارئ يف ا�شتخدام بع�س اال�شرتاتيجيات 

لفهم املو�شوع من خالل البحث عن بع�س الدالئل واملفاتيح يف الن�س نف�شه.

 وتتطور عملية التنظيم املعريف يف االأطفال طبيعي ال�شمع مع العمر واخلربات ال�شمعية 

هذه  يف  �شعف  عندهم  فيكون  ال�شمع  �شعاف  االأطفال  اأما  والتعليمات.  واملمار�شات 

القدرة التحليلية التنظيمية فينتج عن ذلك �شعف فهم الكالم املكتوب و�شعف القراءة. 

ونالحظ اأن الطالب �شعيف ال�شمع عندما يتعر�س لكلمة ي�شعب فهمها يف اأثناء القراءة, 

يعتمد على �شوؤال املعلم ل�رشح معنى الكلمة وهي طريقة اعتمادية وذلك ل�شعف عملية 

التنظيم املعريف لديه.

ويتطلب التنظيم املعريف للقراءة النقاط االآتية: 

. معلومات ال�شخ�س عن نف�شه: هل هو قارئ جيد اأم ال- 

معلومات عن املهام املطلوبة من القراءة: من فهم وا�شرتجاع معلومات �شابقة ملقارنتها-  

باملعلومات اجلديدة.
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معلومات عن الن�س نف�شه: هل �شبق وتعر�س ملثله من قبل اأم ال.- 

معلومات عن اال�شرتاتيجيات التي يجب اأن تتبع:اأن ين�شج �شورة يف خياله للق�شة �و-  

مكان حدوثها حتى ي�شاعده يف تذكرها اأو �ن يعيد قراءة جزء معني من الق�شة حتى 

يتاأكد من فهمها.

وهذه النقاط كلها تكون غري مكتملة يف القارئ �شعيف ال�شمع.

ثانيًا: الكتابة: 

اأو  ال�شور  و�شف  خالل  من  ال�شمع  �شعاف  الطالب  كتابات  العلماء  بحث  عندما      

الق�ش�س الق�شرية امل�شورة وجد اأنها تتميز باجلمل الق�شرية الب�شيطة التي تكرث فيها االأ�شماء 

وتقل االأفعال وتقل فيها اأي�شاً ا�شتخدام الروابط ال�شياقية التي تربط الكلمات ال�شتكمال 

اأن  كتابته  يف  ال�شمع  �شعيف  الطالب  ي�شتطيع  والو�شالت(  اجلر  حروف  مثل   ( املعنى 

يكتب ق�شة يو�شح فيها الفكرة الرئي�شية ولكن بدون تفا�شيل تو�شيحية وبدون ترابط بني 

االأفكار اإذا تعددت. ويح�شن الطالب �شعيف ال�شمع الهجاء الكتابي والت�شكيل والتنقيط 

ولكنه ي�شعب عليه ا�شتخدام املفردات املتنوعة والبناء ال�شياقي للجملة.

ثالثًا: حل امل�صائل احل�صابية الكالمية: 

     متثل امل�شائل احل�شابية الكالمية عقبة حقيقية للطالب ال�شعاف ال�شمع, وهذا ب�شبب 

التكوين امل�شموين واملعنوي لهذه امل�شائل والتي قد تقوم كلمة واحدة بتغيري معنى طريقة 

حل امل�شالة متاماً.

 بع�س الطالب يعتمدون على طريقة التقاط االأرقام التي وردت بامل�شالة ثم تخمني و�شع 

االأرقام مع بع�شها البع�س والقيام باحل�شاب بناء على ذلك. والبع�س االآخر يعتمد على 

وجود كلمات معينة  تتكرر مثاًل مع م�شائل اجلمع اأو مع م�شائل الطرح وبناًء على وجود 

هذه الكلمات اأو العبارات يقومون بالعملية احل�شابية. واأغلب الطالب ال يحاولون اأبداً 

فهم اجلملة لغوياً قبل القيام بالعملية احل�شابية, وذلك ل�شعوبة هذا االأمر.    
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كيفية التغلب على م�صاكل  �صعاف ال�صمع يف الف�صول الدرا�صية :

1( م�شاكل التوا�شل يف الف�شل:

    اأثبتت معظم الدرا�شات احلديثة اأن عملية دمج هوؤالء االأطفال ذوي ال�شعف ال�شمعي 

مع  غريهم من االأطفال االأ�شحاء  يف ف�شول م�شرتكة لتعلم نف�س املناهج الدرا�شية يف 

وجود معلم اأو معلمة مدر�شة اإ�شافية مل�شاعدتهم يف التح�شيل الدرا�شي يوؤدي اإىل حت�شني 

امل�شتوى االأكادميي و االجتماعي لديهم.

    كما اأثبتت االأبحاث اأي�شا اأن تلقي هوؤالء االأطفال للمعلومات الدرا�شية بطريقة التوا�شل 

الثالثي املتزامن وهي)ا�شتخدام الكالم وقراءة ال�شفاه مع ا�شتخدام هجاء االأ�شابع مع 

ا�شتخدام االإ�شارات( هي االأمثل لتحقيق حت�شيل درا�شي مثايل..

   وهذا وين�شح اأن يجل�س طالب ال�شعف ال�شمعي يف ال�شفوف االأمامية  واأن يقوم املعلم 

با�شتخدام مفردات لغوية متجددة و وا�شحة ويكرث من تكرار الكلمات الهامة مع البطء 

يف نطقها وت�شجيع الطالب على الرتكيز على وجه املعلم اأثناء ال�رشح وقد يتم ا�شتخدام 

اإ�شافة اإىل املعاملة ال�شوتية وال�شوئية للف�شول.  كما  بالف�شل , هذا   FMالـ �شماعات 

املختلفة  واالأن�شطة  الطالب  من  املختلفة  الفئات  بني  الطالبي  التفاعل  بت�شجيع  ين�شح 

وت�شجيع ا�شتخدام املفردات اللغوية يف اأوقات الدر�س واللهو.

٢( م�شاكل القراءة:

    من االأخطاء ال�شائعة يف طرق تعليم القراءة, هي تركيز املعلم يف معظم االأحوال على 

حت�شني قراءة الطالب للكلمة ذاتها بغ�س النظر عن معناها اأو املعنى االإجمايل للجملة اأو 

ا�شتخال�س املعنى و املغزى من الن�س كله .. ولذا ال ت�شجع هذه الطريقة تن�شيط عمليات 

وحل  فقط  الن�س  اأو  اجلملة  حفظ  على  الرتكيز  يكون  واأحيانا  للطالب  املعريف  التنظيم 

القراءة  مواد  بخالف  هذا   .. ذاتها  للقراءة  الوقت  من  القليل  ويعطى  املطلوبة  التمارين 

ال�شعيفة التي يتم تدري�شها للطالب �شعيفي ال�شمع والتي تخنق متاما قدرتهم على تطوير 

التنظيم املعريف لديهم..

وال�شحيح اأن يتم  تدري�س نف�س املناهج التعليمية لكل فئات الطالب مع مراعاة اأن 
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يركز املعلم على تن�شيط تطور عملية التنظيم املعريف لدى الطالب. 

 وفيما يلي  بع�ض الطرق التي ت�صتخدم لتحقيق هذا الهدف:

 - يو�شح املعلم كيفية اإ�شتخال�س املعنى وتلخي�شه من الن�س القرائي وذلك بطريقة 

التفكري ب�شوت م�شموع  ليعطى الطالب منوذجا لكيفية التفكري ال�شحيح..

 - ي�رشح املعلم طرق التحليل والتوقع وا�شتخال�س الهدف اأثناء القراءة نف�شها..

يبداأ  عندما  يقراأه   ما  حول  خياله  يف  �شورة  بر�شم  يبداأ  اأن  الطالب  املعلم  ي�شاأل   - 

وبعد القراءة ي�شاأل املعلم الطالب �إن كان  الفهم والتذكر  القراءة لي�شاعده على  يف 

يف  وحتليله, وي�شاعده  املعنى  تفهم  على  لت�شاعده  ذاكرته  يف  ال�شورة  بهذه  احتفظ 

ربطه مبعلوماته ال�شابقة  عن املو�شوع ذاته من اأجل حت�شني عملية الفهم وا�شتخال�س 

االأهداف.

3( م�شاكل حل امل�شائل احل�شابية الكالمية

     من االأخطاء ال�شائعة يف تعليم االأطفال �شعاف ال�شمع هي تدري�س م�شائل كالمية 

ب�شيطة ذات اإ�شرتاتيجية واحدة مع  البعد عن امل�شائل الكالمية املعقدة التي حتتاج اإىل 

اإ�شرتاتيجيات حتليلية ..

    وال�شحيح اأن يتم تدري�س هوؤالء االأطفال كيفية فهم الن�س املكتوب ب�شورة عامة وفهم 

الن�شو�س احل�شابية املتخ�ش�شة باملثل وبطريقة تدريجية..

هذا ومما �صبق جند اأنه مع تكاتف اجلهود املبذولة ملعاجلة م�صاكل التعليم الدرا�صي 

ل�صعاف ال�صمع بذلك ن�صتطيع اأن نقدم لهم فر�صة تعليمية قيمه من اأجل الو�صول 

بهم اإىل الفعالية واالإنتاج يف احلياة..
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