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IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …òdG ËôµdG Éæ«Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

,∫hódG ™«ª÷ kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG ¿EG

ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM

…òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG ∫ƒNO ™e á«ªgCG QhódG Gòg OGOõjh .äÉ©ªàéŸG

¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh ±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG

»ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH ,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ`£àdG á``∏`éY ∞bƒàJ ⁄h

»æ©j ’ …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà› ¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj òNCG
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º`dÉ©dG »`a ¿hÒãµdG ø`¶j Éªc á``eó`≤àŸG äÉ``eƒ``∏``©``ŸG É`«LƒdƒæµJ §≤a

ÉgôaGƒJ  øe  óH  ’ Iô`«`ãc á`«°SÉ°SCG  äÉ`eƒ`≤eh äÉ`eó≤e ¬d ¿EG  πH ,»Hô`©dG

.áaô©ŸG ™ªà› áeÉbE’

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qóf ¿CGh , k’hCG »ŸÉ©dG OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉH  - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh

ك
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áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G

ل
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh

Ëó≤Jh ,™ªàéŸG ‘ »£«£îàdG »YƒdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaô©ŸG ™ªà›

»HôY ™ªà› πch ,¬JÉjƒà°ùe áaÉch ¬JÉ°ù°SDƒe πµH …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸG ¬H ™Øàæj º∏Y
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تـقـــديــم
املقـدمـة

السمعية اإلعاقة الفصل األول:
السمعية اإلعاقة ˚  تعريف

اإلعاقة -  أبعاد
السمعية اإلعاقات -  أنواع

-  املسببات
-  أعراض صعوبة السمع

األصم منو ˚  مراحل
-  النمو اجلسمي

اللغوي -  النمو
العقلي -  النمو

االنفعالي -  النمو
االجتماعي -  النمو

˚  لغات تخاطب الصم
الشفاه -  لغة
األشارة -  لغة
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التام -  االتصال
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توحيد لغة اإلشارات -
الوصفي القاموس -

توصيات -

ز
ك
١

١١
١٣
١٣
١٥
١٧
١٨
١٨
١٨
٢٠
٢٢
٢٥
٢٦
٢٩
٢٩
٣١
٣٣
٣٥
٣٩
٤١
٤٣
٤٥
٤٥
٥١
٥٢
٥٣
٥٣



١٤

عية
م

س
صةال

تالخا
ياالحتياجا

ل ذو
هي

يتأ
فـ

ي
عال

مال
علي

دورالت

ع

äÉ````jƒ````à```ë``ŸGáëØ°üdG ºbQ

املتحدة األمم ˚  منظمة
-  ااالت املستهدفة
التنفيذية -  التدابير

الرعاية جهود الثالث: الفصل
السعودية العربية ˚  اململكة
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-  لبنان
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-  فلسطني
-  السودان

-  عمان
-  العراق
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الفرص ˚
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املساعدة املعدات -
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االحتياجات ذوي حاجات إلدراك نشطة بحركة املعرفة عصر استهالل اقترن لقد

من بغيرهم طبيعية أسوة حياة مزاولة على ملساعدتهم وتأهيل، من تعليم اخلاصة

في يسهموا حتى بدنهم، وفي  بصرهم وفي سمعهم في اهللا  عافاهم ممن الناس

يبذلون الذين ذويهم وعلى عليه يشكلوا حمالً من أن بدالً فعالة، بصورة اتمع خدمة

على البصر، أو القدرة أو السمع حواس من افتقدوا عما جهدهم في تعويضهم قصارى

صاحب كما عراقيل ومعوقات. من بهم يحيط ما مع التفاعل املقدرة على أو احلركة،

الصم استيعاب في تعقيداً واالتصاالت املعلومات سبل وتيسير في املعرفة، التقدم

التي التقنيات تقدم رغم العمل، التعليمية أو في سوق املؤسسات في سواء والبكم،

تداعيات احلضارة من فإن كذلك فعالة. بصورة اتمع اندماجهم في على تعني قد

العجز أنواع مبختلف املصابني األعمار مختلف من تعداد األشخاص احلديثة ازدياد في

بأسره. العالم نطاق على وذلك النطق؛ على القدرة وفي السمع حاسة في والقصور

الغربي من العالم في اخلاصة االحتياجات بذوي احلديث االهتمام إن الواقع، وفي

حيث القرون؛ عبر سوء املعاملة أولئك من عاناه ملا بالذنب االجتماعي الشعور تداعيات

اخلاصة االحتياجات وذو واملشوه الضعيف تلفظ - خاصة - اتمعات األوروبية كانت

اخلاصة االحتياجات ذوي  فكان حوله. ومن  أهله  على النحس يجلب  مسخ أنه على

عقب يتخلصوا منهم إن لم أهاليهم يطردهم أن بعد دون مأوى في العراء يهيمون

أنشطة في يستغل بعضهم  زال وما كانوا  حيث السخرية،  مجال وكانوا  والدتهم.

عاهة. أو عمى أو صمم نتيجة سواء الغريبة، تصرفاته على املشاهدين الترفيه إلضحاك

اتمع يعزلون عن عقلياً أو بدنياً اخلاصة االحتياجات ذوي كان  األحوال أفضل وعلى

ومؤاكلتهم بهم، االختالط يتالفون اتمع أفراد كان كما رعاية. أدنى دون مالجئ في

بل الطالع. سوء من أهليهم على يجلبون قد مما خوفاً منهم، االقتراب ومجالستهم أو

يكونوا لم الشيطان، إن من جنود وأنهم صالح، عمل غير أنهم يرى فيهم البعض كان

االحتياجات ذوي من الكثير أن يعتقد كان البعض أن كما ذاتهم. حد في شياطني هم

واإلنسان. الشيطان بني جاءوا نتيجة سفاح الوالدة اخلاصة منذ
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الوثنية اتمعات ذلك في مبا الشرقية، اتمعات كانت ذلك  من  النقيض على 

ذوي االحتياجات وفي روحانية، عقلياً مصابون بتجليات اخلاصة االحتياجات ذوي أن ترى

كان بل بهم، ويتكفلون بالرعاية يحيطونهم فكانوا اتمع، على بركة بدنياً اخلاصة

الكفار يظن الذي وااذيب الدراويش من ويعدونهم زلفى، إليهم الناس يتقربون بعض

املكشوف من  أنهم املتصوفة بعض ويعتقد املزعومة؛ لآللـهـة  املقربيـن من أنهم

الغيب. عنهم

واآلخرة، الدنيا في له مثوبة اإلعاقة على الصبر في يرى وما زال فكان املسلم، أما

ذوي لقي ولهذا اآلخرة. في اجلزاء  من مزيداً اخلاصة االحتياجات ذوي كفالة وفي

اخلاصة االحتياجات يكن ذوي ورعاية؛ ولم حباً اإلسالمي في اتمع اخلاصة االحتياجات

صلى اهللا النبي قال لدمجهم. دعوات اتمع حتى تظهر أفراد من ينبذهم املعافون ممن

(رواه وإخالصهم" بضعفتهم بدعواتهم وصالتهم األمة هذه اهللا نصر "إمنا عليه وسلم:

األعباء، بعض اخلاصة من ذوي االحتياجات فريق رفع عن اإلسالم إن صحيح). بل بسند النسائي

بدنياً رفع أو حسياً اخلاصة االحتياجات مكلفني، وذوي غير عقلياً اخلاصة االحتياجات فذوي

األمور. احلرج في بعض عنهم

اجلهود فإن احلديثة، اتمعات في اخلاصة بذوي االحتياجات االهتمام املتزايد ورغم

قائماً على أساس بهم، خاصاً تعليماً وتعليمهم منهم السن صغار موجهة إلى عزل

وهي التميز فيهم، أوجه من  االستفادة من بدالً لديهم، القصور أوجه  على التغلب

عليها. التغلب يصعب  دفينة نفسية أمراض إلى النهج هذا يؤدي وغالباً ما كثيرة.

سمعهم، في املعافني من ومعرفياً بأقرانهم اللحاق علمياً عن تخلفهم يؤدي إلى كما

يتفوق ما عادة عقلياً. فاألصم املتفوقة بعضهم وقدرة منهم الكثير سعة إدراك رغم

تعوضه للمرئيات، حيث استيعاباً أكثر أنه في السمعية القدرة أصحاب أنداده من على

تعوض كما السمع، حاسة املشاهدة عن وحسن البصري التدبر وملكة حاسة الرؤية

أقصى حاالت فإن لهذا اللفظي. التعبير عن لسانه قصور عن باملرئيات التعبيرية قدرته

الوقت. نفس في وأعمى أصم وأبكم يكون الشخص أن هي احلسية اإلعاقة
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زالت ما الشقة فإن السمع، وضعاف الصم تعليم من األولية باملراحل االهتمام ورغم

الستخدام أمامهم السبل وفسح منهم النابغني الستيعاب العالي، التعليم لتطوير بعيدة

هذا اإلصدار لهذا يجيء اتمع. أفراد من كغيرهم مستقبلهم في شق الطبيعية ملكاتهم

تعليم في والبحثية ومؤسساته التعليمية العالي دور التعليم وتنشيط تعزيز سبل ليتناول

املعرفة. عصر وتأهيلهم في والبكم، الصم خاصة اخلاصة، االحتياجات ذوي

مجوفة. تكن إذا لم صماء قناة يقال االنسداد، إلى يشير العرب في كالم والصمم

قد يسمى مسامعه. واألصم خروق سددتها. فاألصم من انسدت إذا القارورة وصممت

ويقال واألخرس. األبكم بني من يساوي وهناك األخرس. فهو فهم إذا واألبكم، باألطرش.

اخلرس والبكم، بني أخرس أي وبكيم، أبكم رجل

أن بعد على كبر، اعتراه الصمم لو خاصة أبكم ليس بالضرورة األصم فإن وعموماً،

أصماً ولد ملن يكون إال ال والبكم الصمم فاجتماع احلروف؛ نطق على وقدر الكالم تعلم

من يسهل على العمر. ولهذا من الثالثة بلوغ قبل أي ينطق، قبل أن أصيب بالصمم أو

النطق. في لديه صعوبة كان ولو الكالم يتعلم الثالثة أن بعد بالصمم يصاب

جملة، وإمنا الغرض نفيها احلواس اإلدراك عن نفي القدرة على يكون ال قد والصمم

من على مجازاً بل تطلقه السمع عن تسمية األصم حتصر والعرب ال ما، جهة من

يسمى قد ما الصمم من الدرب وهذا له. تصلح فيما جوارحه بعض استعمال يترك

يسمع الشخص حيث السن، كبار وخاصة البالغون، به يصاب الذي االنتقائي، بالصمم

باالنتباه السمع حاسة تقترن لم إن يسمعه، أن يريد ال عما ويصم يشتهي فقط، ما

بالضرورة وليس حسياً، أو نفسياً أو داء آفة قد يكون وهذا والفهم. التركيز على والقدرة

على السمع. القدرة اضمحلت اإلدراك فإذا غاب متعمداً. أو عمالً طبيعة تكون أن

عن والعجز الصوتية، املوجات أمام األذن قناة انسداد إلى يشير الصمم أن وكما

الصمم يكون فقد سمعها، على يقع ما ألغاز بفك املوجات، لتلك األذن استجابة

سالمتها. املعرفة رغم سريان أمام وانقباضها األذن قناة انسداد
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األذنني معاً فقدان أو واحدة أذن فقدان السمع في إلى الكامل الصمم يشير بينما

فقدان من  واسع نطاق إلى تشير السمعية  اإلعاقة  فإن متاماً، السمع على القدرة

اإلعاقة من متنوعة  مستويات هناك أن كما  أذنني.  أو أذن في السمع  على القدرة 

قد كذلك كليهما. أو األذنني كلياً أو جزئياً في إحدى السمع فقدان تشمل السمعية

جسدية علة من ناجماً أو حدته، التخفيف من عالجه أو طارئاً ميكن يكون ثقل السمع

التغلب عليه(١). يصعب متأصالً أو مداواتها، ميكن

يكون السمع ثقل أن أي حادة؛ متوسطة أو خفيفة أو السمعية اإلعاقة تكون وقد

جارية محادثة في يجري متييز كل ما على القدرة عدم من يتدرج متفاوتة، درجات على

نطق عن املتحدث يعجز أو صوت املتكلم، عندما يخفت الكلمات بعض متييز عدم أو

الصمم حد إلى يصل حتى فقط النبرات املرتفع متييز الصوت إلى الكلمات بوضوح،

نبرتها. علت مهما أصوات من حوله عما الذي يعزل الشخص متاماً التام

تفاعالته في الفرد عليها يعتمد التي احلواس أهم  من واحدة السمع حاسة وتعد

املفتوحة االستقبال بوابة مبثابة لكونها نظراً اتلفة، احلياة مواقف خالل اآلخرين مع

ومن مع اآلخرين. التعايش الفرد يستطيع ومن خاللها املثيرات واخلبرات اخلارجية، لكل

إذ اإلنسان؛ التي تصيب اإلعاقات احلسية وأصعب أشد من السمعية تعتبر اإلعاقة ثم

على األصم يصعب ولذا الكلي، الصمم بجانب الكالم على القدرة فقدان عليها يترتب

كان سواء الصمم نوع وأياً كان احلياتية اتلفة. املهارات تعلم أو والكالم اللغة اكتساب

اإلنسان. على األكبر البالء من فهو إجبارياً أو إرادياً نفسياً، أو جزئياً، حسياً كلياً أو

جالء السمع قد عدم أن حيث البصر؛ على أولوية للسمع كان تقدم، ما كل وفي

يحيط الذي الكون عن عزلة فيه كما أن انعدامه عن اإلدراك، مفاسد، وعجز يؤدي إلى

الناس. املباشر بني للتواصل وانقطاع باإلنسان،

تهدأ تكاد ال للضجيج عديدة مصادر بيئته في تشيع احلديث العصر وفي الواقع، إن

احلديثة الصاخبة، وكثرة املعدات بالسكان والسيارات املكتظة املدن في خاصة نهار، ليل
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العامة. في الطرق أو في املنزل املعاصر، سواء اإلنسان معها التي يتعايش البيئة في

املصنع في سواء البيئة، مبكافحة الضجيج املتواصل في االهتمام عدم جانب هذا إلى

االحتياجات ذوي نسبة العاملية ارتفاع الصحة منظمة وتعزي املنزل. حتى أو الشارع أو

هذه في التمحيص مت ولو العمر(١). تكاثر السكان وطول في العالم إلى سمعياً اخلاصة

العمر وطول الضجيج، مستوى ازدياد يعني السكان  تعداد ازدياد أن لتبني املشاهدة

تطول. املتراكم للضجيج الفرد تعرض فترة أن يعني

معدات احلاسوب في متالحقة حديثة تقنيات احلديث العصر الوقت، قدم نفس وفي

وما التقنية في السريعة الطفرات ضحايا واإلعالم ملساعدة واملعلومات واالتصاالت

اخلاصة االحتياجات اعتماد ذوي ذلك في البيئة، مبا على تؤثر تداعيات من حتمل معها

آفاقاً لهم فسحت  التي تعقيداً، األكثر إلى البسيط من اإللكترونية األجهزة على

في واملساهمة للمشاركة أكبر فرصاً أمامهم وفتحت والتواصل، املعرفة من أوسع

على من االستقاللية واالعتماد أكبر وفرت لهم قدراً أنها اتلفة. كما اتمع أنشطة

ومحدودية إمكاناتهم. إعاقتهم في الكامن االنعزال حاجز وكسر النفس،

إال قريب، حتى وقت أمام الصم، يكن لم الصم، يعيش فيه الصمت الذي عالم في

معطيات وبقيت نفوسهم، في عما يختلج الشفاه للتعبير وقراءة اإلشارة لغة تعلم

الشاحذة البصرية احلاسة فكانت السمع. حاسة الفتقاد لديهم واضحة غير املعرفة

كانت حتى السمع؛ يستدركه ما ال واستكمال اإلدراك مبضاعفة املفتقد عن تعويضاً

األصم وكان  للكفيف. عني التي هي األذن مثل  األصم عند اإلصغاء أذن هي العني

اآلخرين، مع يتفاعل أو ليشارك الفرص تتاح له وقلما إشاري، هو ما لكل سلبي متلق

وجود ومع باآلخرين، واالتصال اللغة  لتعلم األساسي الطريق هو السمع  أن باعتبار

الفكري قاصراً. واإلنتاج االجتماعي والتعلم يغدو التفاعل به إعاقة

احلياة خالل  وتتأصل تبقى  املدرسة قبل  ما سن  في األصم تنشئة آثار أن كما 

األصم الطفل لدى اإلعاقة النفسي وتقبل العناية بالتكوين فإن ثم ومن املدرسية،
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عادية مواقف في األسرة  أفراد مع والتفاعل والتواصل للنمو له الفرصة إتاحة مع

شخصيته(٢). منو تصقله وتساعده على

وقوامه املرئي؛ اإلعالم دخل إلى أن ،ً سائدا االعتبار ببعيد، كان هذا ليس منذ زمان

باإلشارة احملدود التواصل  انعدام فرضية فسقطت الصم، عالم الفضية،  الشاشة 

اإلعالم وخرقت وسائل للمعلومات. املتعددة الوسائل في مهما عامالً الرؤية لتصبح

تطورت أجهزة إذ األصم، ثقافة حصيلة مصور هو ما كل ليصبح حدود صمته، املرئي

املرسل عند الهاتف ألجهزة صغيرة شاشة إضافة طريق عن واالستقبال االتصال

السمع. من بدالً احلديث قراءة استقبال خاللها ميكن واملستقبل

التلفاز احلديثة، وأجهزة اإلعالمي اإلرسال في حداثة أكثر تطور مهم حدث كذلك

كلمة من البرامج  لبعض احلديث،  متييز تقنية خالل من فورية، ترجمة يجري حيث

األصم يستطيع الشاشة من السفلي اجلزء تظهر في مكتوبة كلمات إلى منطوقة

وثمة بالصوت.  األحداث السمع على القادرون يتابع بينما متابعتها، السمع وثقيل

«تعرف أجهزة الكبرى احملاضرات قاعات بعض تستخدم حيث مماثل، آخر تقني  تطور

كبيرة على شاشة تعرض مكتوبة كلمات فوراً إلى املنطوق الكالم حتول احلديث» على

من السينمائية األفالم عند ترجمة تظهر التي الترجمة الفورية يشبه مبا القاعة في

املشاهدين. األصلية إلى لغة اللغة

تطوير مت الذي احلاسوب، جهاز على حديثاً طرأ ما فهو أهمية، األكثر التطور أما 

اإلحساس بالكلمة احملكية على يساعدهم وبات الصم، اهتمامات مع ليتالءم برامجه

أمام اآلفاق فتح ما وهذا واحد. آن في املنطوقة واملرئية مع مشاهدة الرسوم البيانية

عصري(٣). اإلشارة بشكل لغة استخدامات

كوسيلة الذاتي التعلم  لفرص اال الصم عالم احلاسوب دخول أفسح ولقد 

إبداعات وإظهار وفعال، منهجي بشكل التعليم املبرمج تطبيق بذلك مساعدة، وأمكن

ذلك ويشير ذاتي. بشكل ملعاجلتها بعض األفكار األصم إعطاء طريق وأفكار جديدة عن
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عالم معه من هؤالء التقني العالم حمل إذ الصم، مجتمع في مهم معرفي إلى حتول

الصامتة الشفاه فيها حول بصري سمعي عالم إلى التفاعل، سلبي التواصل، مغلق

للكالم بديالً أن تكون للكتابة ميكن حتى معرفي، تقني إطار عبر مبصرتني عينني إلى

للحاسوب شفوياً وإسقاطاً للكالم، بديالً للتلفاز شفوياً وإسقاطاً الهاتف، على

والتعبير قدمياً البدائية اإلشارة بني أن أي مرئياً. شفوياً وتعبيراً وإسقاطاً للكالم، بديالً

ومضامينه، ومسيرته وسائله في  اإلعالم خطاها شاسعة مسافة حديثاً البصري

واملعنى(٤). احلركة للربط بني نظراً بداية وعي مهم وأرست

والبكم، الصم عند النطق عن بديالً التقني البصري احلسي  النظام هذا وأصبح

خبرة قبل من أصم أي يصادف ولم حدث وإذا والتواصل. والغايات احلاجات عن ومعبراً

وسائل حتدث حتى طويل وقت ميضي ال للسلبية واالنطوائية، غير انه استسلم لغوية

تفكيره تنمية  على وتعمل معارفه،  في  جذرياً تغييراً  اجلديدة  البصرية التخاطب

مهارات االستمتاع عبر التفكير التمثيلي إلى احلركي احلسي التفكير من به واالنتقال

بأدبيات عامله على اإليجابية فالسيطرة بصرية، لغة وحتصيل الدور ومتثيل باملشاهدة

اآلخر(٣). مع والتواصل التعرف

بالرؤية التعبير عالم إلى باإلشارة التعبير عالم من ينتقلون الصم إن آخر، مبعنى

كتقنيات املرئية، بتجهيزاتها املتنوعة التخاطب لوسائل الواسع االستخدام  نتيجة 

ويفهموا ما مبقدورهم من مقومات بوسعهم ما يحاولون أن يستخدموا إذ مساعدة؛

مجتمع لدخول مهيئني  يكونوا حتى ورموز، وصورة، وحركة، إشارة، الوسائل: هذه

للمعلومات(٣). املتعددة الوسائل

السمع، وضعاف الصم ملساعدة احلديثة التقنيات من املثلى ميكن االستفادة وحتى

بهدف: التعليم العالي مؤسسات إلى اللجوء يلزم مجال التعليم؛ في خاصة

التقنية  مبتكرات تطويع على مبنية السمع وضعاف للصم تعليمية برامج وضع  ˚

العملية في وتوظيفها اخلاصة  حلاجياتهم واملعلومات االتصاالت في احلديثة

األكادميية. املعايير على احلفاظ مع التعليمية،
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تساعد  السمع وضعاف بالصم خاصة مساعدة، وآليات تعليمية برامج ابتكار  ˚

الذي وتزودهم بالدعم فيه، االجتماعي الذي يعيشون احمليط في اندماجهم على

أعباء وتيسير  احليوية شئونهم تسيير في  اآلخرين على االعتماد عن يغنيهم

اليومية. حياتهم

وتزويدهم  اخلاص، التعليم السمع في مؤسسات وضعاف الصم من عزلة احلد ˚

ذلك في مبا العامة، باآلليات واألجهزة املساعدة لدمجهم في مؤسسات التعليم

العالي. ومعاهد التعليم اجلامعات

مختلفة للتعرف  علمية مجاالت في املتخصصون فيها يشارك ببحوث القيام ˚

التغلب بها ميكن التي السمع، وضعاف الصم في التميز وجوانب القوة أوجه على

املعرفي. مستواهم رفع وراء سعياً إعاقتهم على

التعليم  في السمع وضعاف من الصم بالنابغني امللكات اخلاصة من االستفادة ˚

بالبحوث. القيام وفي العالي

توصيات إلى يعرج ثم وخصائصها، السمعية اإلعاقة خلفيات ويعرض هذا اإلصدار

الدول تبذلها التي  للجهود  عرض ذلك  يلي اخلاصة،  االحتياجات بذوي املتحدة األمم

وخاصة  اخلاصة،  االحتياجات ذوي وتأهيل تعليم  في اتلفة العالم ودول العربية

وما ميكن  اخلاصة االحتياجات ذوي مجال العالي في لدور التعليم يتطرق اململكة. كما

التعليم مؤسسات تنشيط وكيفية وتأهيلهم، تعليمهم في بذله العالي للتعليم

البحوث. أو التعليم خالل االبتكار أو من سواء اال، هذا العالي في
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˚  اإلندماج الصم تخاطب ˚  لغات



١٢

عية
م

س
صةال

تالخا
ياالحتياجا

ل ذو
هي

يتأ
فـ

ي
عال

مال
علي

دورالت

١٢



١٣

سمعيــة
ل..اإلعــاقــةال

ل األو
صـ

الفـ

السمعية اإلعاقة تعريف
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ثالثة أبعاد هي: وفق السمعية اإلعاقة تعريف ميكن

وقوع اإلعاقة. العمر عند .١

السمعية. احلاسة من احلرمان مدى .٢

السمعية. اإلعاقة نوعية .٣

أي: السمع؛ فقدان خالله أو بدأ عنده العمر الذي حسب اإلعاقة تصنيف فيمكن

تعلم  قبل أي العمر؛ من بلوغ الثانية السمع قبل فقدان اللغة: قبل ما صمم  ˚

اللغة.

أي بعد اكتساب  السادسة، سن بلوغ بعد السمع فقدان ما بعد اللغة: صمم  ˚

مفردات اللغة.

صوت، من سماعه ميكن ما قوة مبدى السمعية اإلعاقة عن التعبير كذلك ميكن

حيث يبدأ السمع ،(DB) بالديسبل املعروف حدة السمع، مستوى مقياس باستخدام

 ١٣٠ عند ألم إلى وحدتها املوجات الصوتية ضغط يتحول قيمة صفر ديسبل، ثم من

السمعي: الضعف مدى وفق اإلعاقة تصنف أن ميكن ديسبل. وبذا

بني ٢٠-٤٠  ما الفئة لهذه السمع فقدان ويتراوح بسيطة، سمعية احتياجات ˚

ديسبل.

وكذلك  جيداً، تسمع ال الكلمات أجزاء بعض متوسطة، سمعية احتياجات ˚

ديسبل،   ٤٠-٧٠ بني ما الفئة لهذه السمع فقدان ويتراوح الضعيف. الصوت

ال يسمع. العادي الصوت إن حيث

بني ٧٠ ـ ٩٠  ما الفئة لهذه السمع فقدان ويتراوح شديدة، سمعية احتياجات ˚

سماع الكالم. ينعدم ديسبل، وفيها
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من ٩٠  أكثر الفئة لهذه السمع فقدان ويكون جداً، شديدة سمعية احتياجات  ˚

صمماً تاماً. ديسبل، ويعد

بني ما مجال في صوتية ذبذبات يسمع  سمعه  في  املعافى اإلنسان فإن كذلك 

ال  صوتية حتت موجات فهي ذلك دون وما هرتز؛ ألف و٢٠ الثانية في ذبذبة أو هرتز ١٦

من موجات ذلك يتعدى وما األخرى األحياء وبعض واألسماك اخلفاش سوى يسمعها

على ال يقدر من السمع ضعيفي من هناك وبالطبع لألذن. مؤذ فغالبها صوتية فوق

الصوتي. اال من جانب سماع

املشكلة السمعية: نوعية حسب السمعية اإلعاقة تعرف كما

توصيل  فقدان في أو بضعف مصاباً الشخص يكون حيث سمعي إيصالي: عجز  ˚

إلى العصب املسموع توصيل الصوت طريقة خلل في عن ذلك وينجم الصوت،

األذن بقاء مع اخلارجية، األذن أو الوسطى في األذن املشكلة وتتمركز السمعي.

إدراكها، في وليس توصيل األصوات في تكون املشكلة سليمة. وبالتالي الداخلية

ما تنجم وعادة الوسائل، توفرت إذا باجلراحة طبياً أو معاجلتها احلاالت هذه وميكن

الطفولة. مرحلة في الوسطى إصابة مرضية في األذن عن

األذن الداخلية، وأحياناً  في مشكلة عن ناجت اخللل هذا حسي: عصبي سمعي عجز ˚

ينجم احلسي العصبي السمع فقدان أو وضعف باملخ. املوصل السمع في عصب

الداخلية. املسار العصبي السمعي في منطقة األذن أو األذن قوقعة في خلل عن

عادة عن األصوات، وتنجم إدراك في تتمثل إنها إذ دائمة، تكون قد املشكلة هذه

طبية سماعات عن طريق لتأهيل احلالة هذه وحتتاج السن. في والتقدم الضجيج

لزراعة التدخل اجلراحي يلزم قد أو األصوات، سمعية لتقوية ومعينات مساعدة

حاالت معينة. في داخلية سمعية معينات

نتيجة ضعف  السمع فقدان أو ضعف املزدوج: أو أو فقدان السمع اتلط ضعف ˚

العصبي. احلسي  السمع فقدان أو ضعف مع التوصيلي، السمع فقدان أو
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عجز عن توصيل أي العصبي، احلس ومسار التوصيل طريق في قصور في ويتمثل

اجلراحي. التدخل يلزم وقد وإدراكها، األصوات

وتكون  الدماغ  في السمعية املراكز يصيب خلل وهو املركزي: السمع فقدان ˚

إدراك األصوات. املشكلة في

الدماغ إصابات أن أو إنعدامه. إال األذن طريق عن السمع ضعف هنا على والتركيز

الصوت وضوح على يؤثر والصدغني األسنان مثل أعضاء، من الرأس وعاء  في ما أو

له صوتاً يسمع سمعه في املعافى فاإلنسان الصوت. اجتاهات متييز وعلى املسموع

األصوات يسمع دماغه قد عاهات في املصاب في بينما ،(stereo) ستريو أو ثالثة أبعاد

أن كما أذنيها، صغر رغم السمع حادة احليوانات فإن بعض فقط. ولهذا االجتاه وحيدة

بل اخللفية. رقبتها وعضالت بدماغها تسمع احلادة السمعية احلاسة ذات احليوانات

الصوت تكبير أجهزة فإن لهذا بزعانفها. أيضاً تسمع واألسماك الثدييات البحرية إن

األذنني. ال األسنان على تركب الغواصون التي يستخدمها

á«©ª°ùdG äÉbÉYE’G ´GƒfCG
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األصوات سماع من طفيفة سمع صعوبة من يعانون الذين األطفال يستطيع ال

تطوير الضروري االنتباه إلى التعليم. ومن في وجود صعوبات عدم البعيدة مع أو اخلافتة

وقد التعلم، حتسني في تساهم الفصول في جيدة وإضاءة مقاعد وتوفير مفرداتهم

الكالم(٥). تصحيح إلى يحتاجون وقد الشفاه، قراءة تعلم من األطفال يستفيد

á£°SƒàŸG ábÉYE’G

عندما اآلخرين أحاديث متوسطة سمع صعوبة من يعانون الذين يفهم األطفال

كان إذا أما أقدام،  خمسة إلى بثالثة  تقدر  قريبة  مسافة وعلى لوجه وجهاً يكونون

مع احلوار. فهم من ٪٥٠ يفقدون فقد نظرهم، مستوى في ليس أو خافتاً الكالم

إذا البعض أنه ويرى كالمهم. في باضطراب ومصاحبة محدودة مفرداتهم أن العلم
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املعني من االستفادة لتتحقق بها إحلاقهم الفئة يفضل مختصة لهذه مدارس وجدت

جيد في الفصل، مع القيام مكان في مقعد على من احلصول بد ال أنه أو السمعي،

الشفاه. وقراءة والقراءة املفردات خاصة لتطوير بتدريبات

áXƒë∏ŸG ábÉYE’G

يستوعبوه. لكي مرتفع بصوت الفئة هذه من األطفال مع التحدث من بد ال

مع والتعبيرية االستقبالية الكالم واللغة في واضحة صعوبة يعلنون األطفال هؤالء

النوع هذا مع تتعامل مبدارس خاصة يلحقوا أن بد وال محدودة. أن مفرداتهم العلم

في القراءة مهاراتهم لتحسني خاصة تدريبات على ليحصلوا السمعي الضعف من

النطق. تصحيح و الشفاه وقراءة والكتابة

Iójó°ûdG ábÉYE’G

عنهم، واحداً قدماً تبعد  التي العالية األصوات الفئة هذه من األطفال  يسمع 

فاللغة العالية، األصوات بعض ومييزون حولهم، من البيئة أصوات على يتعرفون وقد

للصم مبدارس إحلاقهم إلى بحاجة كبير. ولذلك فهم بشكل متأثران عندهم والكالم

السمعي والتدريب الشفاه، وقراءة والكالم، اللغة مهارات تطوير على التأكيد مع

السمعي. املعني باستخدام

áeÉàdG ábÉYE’G

احلقيقة في  ولكنهم العالية بعض األصوات الفئة هذه من األطفال يسمع قد

عن عوضاً البصرية قدراتهم على ويعتمدون معرفته، من أكثر الصوت اهتزاز يدركون

إعاقة حقيقية يعد النوع من الضعف وهذا اآلخرين، مع للتواصل السمعية القدرات

برامجها تشمل التي  الصم  مبدارس إحلاقهم إلى بحاجة  فهم لذلك وللكالم. للغة

الشفهي االتصال بني التآزر وتدريبات والكالم، الشفاه، وقراءة اللغة، مهارات  تطوير

الفردي. أو اجلماعي السمع وتدريب واإلشارة
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ما يلي: السمعية واإلعاقة الصمم مسببات تشمل

من  أي أو الوالدين أحد  كان فإذا  متوارثاً، الصمم يكون  قد الوراثية:  األسباب ˚

أصم. لهما طفل يولد أن من خطر كبير فهناك أصم ولد أقاربهما قد

الوالدة  منها: أسباب لعدة خاللها  أو الوالدة قبل السمعية اإلعاقة تنجم قد ˚

لتنفس الكافي األكسجني عدم توفر الوالدة تؤدي إلى ظروف أثناء ووجود املبكرة؛

األم احلمل؛ واستخدام أثناء األملانية احلصبة مثل بأمراض، األم وإصابة الطفل؛

 ،ً عقارا  ١٣٠ من أكثر تشمل وهذه احلمل أثناء السمعي باجلهاز ضارة لعقاقير

األعراض ذات جينتاميسني من نوع املريض في حتقن التي احليوية املضادات مثل

خاطئ. بأسلوب أعطيت إذا الداخلية األذن حتطم اخلطيرة التي اجلانبية

واحلصبة،  السحايا،  التهاب مثل: الطفولة، وأمراض واملزمنة املعدية  األمراض ˚

الطفولة، أثناء عادة سمعية إعاقة قد تؤدي إلى املزمنة، والتهابات األذن والنكاف،

الحقاً. ورمبا

تنجم  وقد السمعية. اإلعاقة أو السمع فقدان إلى األذن أو الرأس إصابة قد تؤدي ˚

والفيضانات، واحلريق، والعمل، املرور، حوادث  تشمل التي احلوادث  عن اإلصابات

الصناعية. أو الطبيعية والكوارث

املاكينات  مع العمل ذلك في  مبا الشديد، الضجيج مثل: البيئية؛  األسباب  ˚

أو نارية، طلقات مثل: عالية، أو أي ضجة صاخبة والتعرض ملوسيقي الصخبة،

لعبت وقد السمع. القدرة على وإضعاف الداخلية لألذن حتطم أن ميكن متفجرات

اإلعاقة. زيادة نسبة في األخيرة الفترة في كبيراً احلروب دوراً

يطلق عليه  ما قد أو السن، بتقدم السمعية باإلعاقة اإلنسان أن يصاب ميكن ˚

املؤدية األخرى والعوامل  للضجيج  التعرض من طوال الصمم أو  السمع، ثقل

لفقدان السمع.
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الضارة  العادات وممارسة عموماً، االجتماعية والتوعية الصحية الرعاية ضعف ˚

السمع. بحاسة

™ª°ùdG áHƒ©°U ¢VGôYCG

تشمل: السمع بصعوبة للمصاب الظاهرة األعراض

ال  بينما بوضوح  كلمة  يسمع فقد  ثابتة، غير  للصوت الشخص  استجابة  ˚

آخر. وقت في الكالم فهم كل يستطيع

والكالم. اللغة تطور في الطفل تأخر ˚

غير واضح. كالم الشخص ˚

ضجة حوله. وجود دون والتلفاز الراديو صوت يرفع الشخص ˚

جزئياً. تاماً أو عجزاً كان سواء التوجيهات، تنفيذ الشخص عن عجز ˚

عند  أو عن شيء سؤاله عند «ماذا؟» مثل بعبارات االستفسار دائم الشخص  ˚

الكالم إليه. توجيه

أو  مخاطر حتذير من النداء في كان لو حتى منادته عند الشخص استجابة عدم ˚

مسامعه. إلى يهمه أمر توصيل

بدون مبرر. صوته عند الكالم الشخص يرفع ˚

األصم منو مراحل

»ª°ù÷G ƒªædG

في أعلى صحته على احملافظة في ومنوه الطفل في تربية األساسي املبدأ يتمثل

الطفل فإن لذا سمعه. على احلفاظ في تتمثل الطفل فصحة الكفاءة، مستوى من

يسمع أن  يستطيع ال ولكنه العضلية بحركاته يشعر فإنه يصرخ حينما األصم

إنه إذ باألمان، والشعور املثيرات من مهماً نوعاً يفتقد لذلك فإنه يحدثه، الصوت الذي

خاصة السمع، األصم ومعافى الطفل بني اجلسمية للحاجات واضح اختالف يوجد ال
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لكال يقدم ذلك كل اجليد، والطعام الطلق والهواء النوم من الساعات املنتظمة وأن

اجلسمي(٢). للنمو أفضل فرصاً النوعني

خصائص في واملعافى األصم الفرد فرق بني يوجد ال أنه الدراسات احلديثة ولقد أثبتت

الطول في اجلسمية والتغيرات النمو سرعة أي النمو معدل حيث من اجلسمي النمو

متاماً، كنظيرة املعافى فهو الطفل األصم، بها مير التي النمو مراحل جميع في والوزن

بينما هناك واملعافى، لألصم فروق ظاهرة بالنسبة للمتطلبات اجلسمية ال توجد ولهذا

بأنه يوصف الذي األصم، الطفل على السمعية لإلعاقة واضحاً تأثيراً هناك أن يرى من

اجلسمية. النواحي في مالحظتها ميكن املعتاد انحرافاته عن إن إذ معافى، غير شخص

بالتالي: النواحي اجلسمية الصم فى يتسم ولذلك

عند احلركة. مألوفة غير جسمية إبداء أوضاع ˚

باملعافني. مقارنة لديهم احلركى النمو تأخر ˚

لديهم. احلركي حتى يتطور النمو طرق بديلة للتواصل لتعلم يحتاجون ˚

البدنية. اللياقة قلة ˚

منذ اجلسمي النمو على السمعية لإلعاقة السلبية اآلثار على ميكن التغلب كما

املتعلقة لألعضاء وبخاصة الطفل، لدى واملتواصل املوجه احلركي بالتدريب البداية

ال حتى وذلك والفم، الصوتية واحلبال والرئتني واحللق كالصدر والسمع، الكالم بجهاز

واحلركي لها. اجلسمي النمو اختالف إلى يؤدي الركود، من تلك األعضاء بنوع تصاب

السمعي اجلهاز هذا في الصوت وخروج دخول وعدم السمعية اإلعاقة ويتضح أن

في الهواء حركة تلقائية عدم نتيجة التنفسي، اجلهاز ملشكالت في تؤدي بدورها قد

واملؤثرات لألفعال انتباه وجود عدم ثم ومن لديه، النطق جهاز وتعطل السمعي اجلهاز

الصوتي، للمثير الطبيعية واملباشرة التلقائية االستجابة معه يفتقد قد مما الصوتية

السمع. معافى لدى التي تلك من أقل بقدرة يتسم وبالتالي

١٩
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يتضمن: والكالم اللغة تطور على السمعي الضعف تأثير إن

السمعي  الضعف من يعانون الذين األطفال عند املفردات املفردات: تتطور ˚

مثل: املادية، الكلمات تعلمهم أن الطبيعي، ويالحظ املعدل من أبطأ بشكل

ويظهر وبعد. قبل مثل: اردة، الكلمات تعلم من أسهل وأحمر قطة، وخمسة،

التعريف أدوات مثل الكلمات وظائف  معرفة  في  صعوبة األطفال هؤالء لدى

املعاني. متعددة الكلمات وفهم

القصيرة  اجلمل  ويتكلمون يفهمون السمع ضعاف األطفال بعض  اجلملة: ˚

النحوي مثل تركيبها في املعقدة اجلمل  في ويجدون صعوبة التركيب، سهلة

سوء الفهم إلى يؤدي مما الكلمات، أواخر نطق أو سماع وكذلك للمجهول، املبني

الكالم. وضوح وعدم

الساكنة،  بعض األصوات سماع السمع ضعاف األطفال على النطق: يصعب ˚

في األصوات  هذه تظهر ال ولهذا والكاف، والتاء والفاء والشني السني مثل

ال وألنهم لهم. اآلخرون يقوله يقولون وفهم ما ما فهم صعوبة مع كالمهم

أو بنبرة بسرعة أو بدرجة صوتية يتكلمون واضح فقد بشكل يسمعون أصواتهم

مالئمة. غير صوتية

والكالم. اللغة بني العالقة طبيعة على يعتمد  األصم لدى اللغوي النمو  إن  ثم

واملشاعر األفكار ترجمة فى صعوبة هناك يجعل الصم لدى اللغة فى احلادث فالقصور

عنه ثم التعبير يريد فيما أوالً يفكر فاألصم ومدركة، مفهومة وكلمات عبارات إلى

األطفال لدى تترجم األفكار أن اإلشارات، أى خالل من ذلك عن التعبير فى األصابع تبدأ

يحصلون املعافني إن ثم مرئية؛ إشارات إلى الصم ولدى مسموعة ألفاظ إلى املعافني

بالعني. عليها فيحصل األصم أما األذن بواسطة على املعلومات
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مثل بسرعة تفهم كما أنها ال منطوق. هو ما كل تترجم ميكن أن ال لغة اإلشارة إن

ال والعني اللسان. بها يقوم التي بالسرعة اإلشارات تترجم أن ال ميكن واأليدي الكالم.

عند سماع الصوت. اإلشارات بسرعة األذن تفهم أن ميكن

تفهم على قدرته وعدم املعافى، السن في في الكالم األصم أن إخفاق الطفل كما

املدرسة دون يدخل الطفل هذا يجعل لألصوات، ومتييزه جتاوبه اآلخرين، وانعدام كالم

النطق أعضاء وتدريب حواسه، أساسية على تنبيه بصفه ذلك ويعتمد لغوي رصيد

بل الكالم ألصوات اللفظية القدرة على فقط ليس يؤثر السمع فقدان فإن ولذا لديه،

ويتوقف اللغة، عن التعبير الشفوي وهو إيقاع الكالم، تعلم على من القدرة أيضاً يغير

الطبيعي من وإن املركزي، العصبي للجهاز النمو تغيرات على اللغة عناصر كل منو

بفهم أن يتكلم يستطيع ال فإنه املعافية املنطوقة ما اللغة يسمع شخص لم إذا

فإن ومن ثم باالنفعاالت، مشحونة نغمات متيزه بدائي ضجيج كالمه وإدراك، ويشوب

يرتكبها هؤالء التي األخطاء نوع الصم تعتمد على حتليل لدي األطفال اللغة طبيعة

اإلنسان لتفاعل وسيلة اللغة احملصلة، وحيث إن للغة كتابتهم أثناء وعددها األطفال،

وسيطة حاله هو السمع فإن وميوله، ورغباته أفكاره عن خاللها من التي يعبر بيئته مع

من الصم ومعاناة اخليال، وليس العقل نتاج هو ما معنى عن تعبر والتي للكلمة، 

النافذة األولى هي السمع حاسة أن بسبب للكلمات الكلية. باملعاني تتعلق صعوبات

سن في إعاقته حدثت من األطفال الكلية من هؤالء والتصورات املعاني  الستقبال

من النوع وهذا الكالم، تعلم أن بعد متأخرة سن في صممه حدث من ومنهم مبكرة،

التعبير وصعوبة في املسموع عدم القدرة على فهم الكالم أثره على يقتصر الصمم

جديدة(٢). وكلمات مفردات تعلم من احلرمان إلى باإلضافة مناسبة، بصورة أفكاره عن

يلى: أن الصمم يؤثربصفةعامةعلى اللغةاملكتوبة لدىاألصممبا كما

املعافى. لدى من اجلمل األصم أقصر لدى اجلمل ˚

بسيطة وغير مركبة. جمل وبناء األصم يقوم بتكوين  ˚

الكتابة. فى كثيرة األصم جمالً يستخدم ال  ˚
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ومفككة. مترابطة غير اللغوية لألصم التركيبات  ˚

الكتابة. عند األخطاء اللغوية من الكثير فى األصم يقع ˚

ذلك وجود ومرجع لديه، احلديث لغة بضعف يتسم األصم قد الطفل أن ويتضح

بعض على أن تدريب الطفل إال وقوتها وطبقتها الكلمة إيقاع في خلل واضطراب

حركة الشفاه، في املبالغة مع البصر حاسة باستخدام للكالم اإليقاعية العالمات

التي الكلمات يتذكر األصم فالطفل مبدركاتها، اللغة لتمرين الطفل على تعد طريقاً

تذكره أكثر من األشكال تذكر على لديه القدرة أن كما اإلشارة، في لغة مقابل لها

اجلهاز في مرورها خالل من اجللد والعظام طريق عن الصوت بذبذبات يشعر وهو األرقام،

كبيرة اكتساب قدرة والتمرين التدريبات خالل من تستطيع فئات هناك أن إال العصبي،

الصم(٢). من كونها من بالرغم على الكالم

»∏≤©dG ƒªædG

الذكاء على انعكاسه خالل العقلي من النمو اإلعاقة السمعية على تأثير يظهر

لظروف إما ذلك ومرجع عامني.  بحوالي متأخراً األصم يكون  إذ العقلية، والقدرات 

من السمع، معافى بالطفل األصم الطفل مقارنة وعند عضوية، أسباب أو بيئية

نتيجة بينهم العقلية العامة القدرات في فروق وجدت العقلية العامة القدرات حيث

الذكاء؛ الختبارات األصم املتاحة، وأن استجابات الطفل واخلبرات املثيرات من احلرمان

السمع. معافى الطفل استجابات عن تختلف ال نوع إعاقته، مع والتي تتفق

على أجريت التى الدراسات أشارت فقد الذكاء، مثل العقلية، للعمليات بالنسبة

مقارنة سنوات أربع إلى بثالث الذكاء مستوى فى متأخرون بأنهم  الصم لدى الذكاء 

مع إعاقته، على التكيف قدرة اإلنسان في فعاالً الذكاء دوراً يلعب بينما املعافني. بأقرانهم

ذوي من محدود الذكاء بعكس والتكيف التوافق على قدرته زادت أكثر ذكاء كان فكلما

الثقة. وانعدام ويزداد شعورهم باليأس تعقيداً احلياة أكثر لديهم فتصبح اإلعاقات،

لدى العقلي اجلانب على تؤثر ال البعض أن اإلصابة بالصمم يرى أخري ناحية ومن

في األصم والطفل معافى السمع بني الطفل فروق جوهرية توجد إنه ال الطفل، إذ
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قدرات لديهم الصم األطفال معظم أن الذكاء اختبارات وتؤكد العقلية،  القدرات

السمع. معافى األطفال تفوق عقلية

مثل العام في الذكاء التوزيع لديهم جوهرياً نفس الصم أن هناك من يرى أن كما

والذكاء، السمعي الفقدان بني مباشرة عالقة توجد  ال أنه  كما  السامعني، األطفال

ولذلك فإن العقلي، بالضرورة التخلف تتضمن السمعية ال اإلصابة باإلعاقة وأن خاصة

بأن اخلاطيء التفكير على قائم مبتور منطق إال هي ما السمع والغباء فقدان ثنائية

كتابة األطفال في األخطاء أن أو املعرفية، القدرات تعني إعاقة في في الكالم اإلعاقة

القدرة عالقة في وجود عدم يرى آخر رأي وهناك لذلك، تبعاً ذكائهم على تنعكس الصم

والسامعني. الصم بني األطفال الفكرية بالعمليات اللغة عالقة في ارد التفكير على

يعاني هؤالء ما فعادة األكادميي، اإلجناز على للضعف السمعي تأثيراً هناك أن شك ال

التعليمي القراءة، والفارق في وخاصة عام، بشكل التعليم صعوبات في من األطفال

العلمي. مع التقدم يتسع الطبيعي السمع السمع وذوي ضعاف بني

واحتياجات الكالم استيعاب على السمعي الضعف لدرجة تأثيراً هناك فإن كذلك

أشارت فقد الدراسى التحصيل على الصم  لقدرة  بالنسبة أنه حيث التعليم.

كانوا متأخرين سمعياً اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال أن إلى أجريت التى الدراسات

العمر، تقدم مع يزداد كان التأخر هذا وأن أعوام، خمسة إلى بني ثالثة يتراوح ما مبقدار

كانوا أكثر سناً سمعياً األكبر اخلاصة ذوي االحتياجات األطفال إلى أن يشير الذي األمر

سناً(٦-٧). من أقرانهم األقل فى التحصيل الدراسي تأخراً

السن زاد فكلما السمعية، اإلعاقة حدوث عند الطفل بعمر الدراسية القدرة وتتأثر

كبيرة ذات فائدة اللغة محيط في السابقة التجارب كانت فيه الصمم حدث الذي

اإلصابة عند واخلطيرة احلرجة السن  أن  البحوث بينت  وقد  التعليمية، العملية في

تنمو التي الفترة وهي العمر، من والسادسة الرابعة السنة يقع بني هي ما بالصمم

من أو بالصمم املولودين األطفال من  فكل لهذا األساسية،  وقواعدها اللغة  فيها
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الدراسي  في التحصيل من تأخراً ما يعانون غالباً ٤-٦ أعوام بني فيما سمعهم فقدوا

دراسات وبينت ذلك، عن متأخرة سن في بالصمم أصيبوا مبن قورنوا املستقبل، لو في

عن دراسية سنوات خمس إلى مبقدار سنتني العقلي في النشاط يتأخر أن األصم أخرى

ست بعد بالصم أصيبوا ملن قليالً بالنسبة يتضاءل الفرق هذا إال أن املعافى، زميله

عليه الذي يحصل العلمي املقدار نفس على يحصل األصم معه أن يتعذر مما سنوات،

سمعه. في التلميذ املعافى

والسمعي احلسي للحرمان أثراً هناك أن الدراسات أثبتت فقد للذاكرة، بالنسبة أما

املعافني، سمعياً زمالءهم اخلاصة االحتياجات ذوي يفوق أبعاده بعض ففي التذكر، على

يفوق احلركة وتذكر التصميم أو عنهم، فمثالً تذكـر الشكل يقلون بعضها اآلخر وفي

املتتاليات تذكر في الصم زمالءهم املعافني يفوق بينما املعافيـن زمالءهـم الصم فيه

التذكر، جوانب  بعـض في السمع معافى على يتفوقـون الصم أن كما العددية، 

الشكل. كتذكر

بوجود املتكررة للملحوظات نظراً كبيراً، اهتماما الصم لدى الزمن مفهوم استرعى ولقد

استنبط فقد ولذلك والتطور، بالنشأة تتعلق التي املواضيع على والتعرف الفهم صعوبات فى

لدى الصم. الزمن مفهوم على سلبي تأثير إحداث إلى يؤدي اللغة قصور البعض أن

التي التسلسل بنفس درجة املفاهيم يكتسبون الصم إلى أن الدراسات أشارت وقد

أكبر من زمنية أعمار فى يتم اتلفة للمفاهيم الصم اكتساب أن إال لدى املعافني

املتناقضة واملفاهيم املفاهيم  اكتساب فى صعوبات من يعانون أنهم كما املعافني،

أن الدراسات تلك من ويتضح البعض. بعضها مع املفاهيم بعض  ودمج املتشابهة

مما الكل تعطيالً جلزء من ميثل السمعي، للجهاز تعطيل ميثله من السمع مبا فقدان

يؤدي وقد بعملياتها اتلفة، األصم الطفل لدى العقلية القدرات على بدورة قد يؤثر

كمرجعية ناضج، وغير  كامل غير منوها يصبح وأن القدرات،  تلك  اضطراب إلى  هذا

واملواقف اليومية التفاعالت خالل من املكتسب البيئي اللحظي اإلدراك  لقصور
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ذات والعقلية احلرفة في املهارة بسمة الصم يوصف قد ولذلك املعاشة، احلياتية

احلاد(٢). الذكاء
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صامت في عالم بسبب وجوده انفعالي واضطراب في قلق األصم يعيش الطفل

اخلارجي، بالعالم تربطه التي  الرابطة عن معزول أنه واللغة، كما األصوات من خال

مما والتقدير،  والعطف للحنان ترمز التي األصوات معاني من  محروم ذلك في وهو

من حتمل والهروب العزلة إلى مييل ولذلك فإنه لديه، والعجز النقص مشاعر يعمق

كمرجع واالنفعالي النفسي باالضطراب األصم الطفل يتسم ثم ومن  املسؤولية،

لالنطوائية(٨-٩).

األصم خالل مرحلة الطفل شعور عدم وهو آخر، جانب إلى اإلشارة تتم ثم ومن 

أمه بنغمات يسمع صوت أنه ال إلى ذلك ومرجع األمومة، أو عطف باحلنان الطفولة

لوسيلة بسبب فقدهم اإلحباط من يعانون األطفال هؤالء ولذلك فإن به، عنايتها أثناء

الطفل إحجام أن لهم. كما اآلخرين  فهم عدم نتيجة اللغة في  املتمثلة االتصال

األشخاص ومع اتلفة املواقف في وأمانة بصدق مشاعره عن التعبير عن  األصم

النفسية(١٠-١١). واالضطرابات والصراع للقلق لتعرضه الرئيسة األسباب من اتلفني

بالطفل ويؤدي العصبية، النزعات زيادة على يعمل عن املشاعر التعبير أن قمع كما

اتزان عدم لديه فإن ولذلك الشعور، وعدم األمل وخيبة بالنقص األصم إلى الشعور

انطواءًا أكثر األصم الطفل أن كما السمع، مبعافى ما قورن إذا كبيرة بدرجة عاطفي

الصالبة ببعض ويتسم اليقظة، أحالم في واإلسراف للسيطرة حباً وأقل  وعزلة 

اآلخرين يرون أنهم ذلك وأساس التشكك في الصم يتسم لذلك: باإلضافة واالنقباض،

تبدو وقد لهم، سوء األمر في  أن فيظنون الصم، ال يسمع مبا يتكلمون متخاطبني

لإلشباع ولهذا مييلون فيها. تشكك من يقدرونه ملا وفقاً عدوانية استجابات منهم

ويتسم اإلشباع. سريعة بسرعة أي أن تلبي مطالبهم يجب مبعنى أن حلاجاتهم، املباشر

بكونهم: اال هذا فى الصم األطفال
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األحيان. معظم اآلخرين فى مشاعر يتجاهلون  ˚

لديهم. الذات مفهوم فى والتشوش املبالغة ˚

واجتماعي. سوء توافق شخصي من يعانون ˚

حلاجاتهم. املباشر اإلشباع فى الرغبة ˚

النفس. على ضبط القدرة وعدم الزائدة باحلركة الغالب فى يتسمون ˚

االنفعالي. االستقرار عدم من يعانون ˚

مرتفعة. بدرجة والقلق االكتئاب تسيطر عليهم مشاعر  ˚

املزاج. وتقلب واجلمود السلبية من مرتفعة بدرجة يتسمون ˚

التوافق وعدم عدم إلى يؤدي قد (الصمم) لألطفال الفقدان السمعي أن ويتضح

أبعاداً حتمل املعافني من  اآلخرين لنظرات فتفسيراتهم  ذاتهم مع انفعالياً التكيف

نتيجة منخفضة جداً أو فيها من اإليجابية جداً أي مبالغ عالية إما فهي مألوفة، غير

وبالتالي بسهولة، اآلخرين فهم في جناحهم عدم من املتولد واالكتئاب لالنطواء

ال يناسب العمرية تلك مرحلتهم في إنه وبحيث املعتاد، عن االنفعالي منوهم يتقهقر

النمو هذا توقف حيث من السمع، معافى  أقرانهم  لدي التي الشخصية سمات

ثم ومن النفسي، التحليل لنظرية تبعاً وذلك تثبيته، أي معينة، مرحلة عند االنفعالي

لديه. والعزلة مساحة االكتئاب ذاته وتزداد الطفل حول يتقوقع

عن للتعبير  فنية ملكات األصم الطفل  في تولد قد  االجتماعية العزلة أن غير

للموسيقي تذوقاً أبدى بعضهم إن بل والنحت والطالء. النقش الدفينة، مثل مشاعره

لها(١٢). املصاحبة بالذبذبات إحساسه خالل من

»YÉªàL’G ƒªædG

االجتماعية، املهارة وعلى االجتماعي النمو على محسوس تأثير له السمعي الضعف

مع محدودية كبيرة اجتماعية يشعرون بعزلة الكلي الشديد أو السمعي الضعف فاألطفال ذوو

لديهم فتظهر وامللحوظ واملتوسط الطفيف السمعي الضعف ذوو األطفال أصدقائهم. أما

٢٦



٢٧

سمعيــة
ل..اإلعــاقــةال

ل األو
صـ

الفـ

شديد. سمعي ضعف من تعاني التي الفئات من أكثر االجتماعية املشكالت

يلي: كما اإلعاقة درجة باختالف باآلخرين االتصال السمعي على تأثير الضعف يختلف

مع  الفئة من هذه األطفال انتباه يتأثر ديسبل: إلى ٤٥ من ٣٠  السمع فقدان  ˚

بوضوح. احمليطة بهم البيئة أصوات متييز لعدم نتيجة البيئة عن حدوث انفصال

مبجرد التخاطب مشكلة على التغلب األطفال لهؤالء فيمكن اجتماعياً، أما 

املعينات السمعية. باستخدام  أو املتحدث الشخص من اقترابهم

من  االجتماعي األطفال  تفاعل يصبح ديسبل: إلى ٦٥  ٤٥ من  السمع فقدان  ˚

البيئة أصوات إلدراك للسمع استخدامهم يصعب إذ صعوبة، أكثر الفئة هذه

السمعي املعني األطفال هؤالء استخدم لو املثال سبيل فعلى االجتاهات، كل من

يستطيعون ال ولكنهم فقط، واحد شخص حديث متابعة يستطيعون فإنهم

األفراد. من مجموعة حديث متابعة

األطفال الشخصي  هؤالء اتصال يصبح ديسبل: من ٦٥ إلى ٨٠ السمع فقدان  ˚

احلسية الوسائل على يعتمدوا أن عليهم يجب حيث صعباً، والبيئة باآلخرين

واللمس. كالبصر السمعية غير األخرى

معتمدين  الفئة هذه من األطفال ديسبل: يصبح من ٨٠ إلى ١٠٠ السمع فقدان  ˚

ومن األسوياء، لالتصال مع الشفاه قراءة وعلى أكبر، بصورة واللمس البصر على

العالية. األصوات املعني السمعي إلدراك من يستفيدوا أن املمكن

اجتماعياً  ناضج غير فهو لذلك اتمع، من االنسحاب إلى األصم الطفل  مييل

لديه، سلوكية مشكالت لوجود باإلضافة احلسية، عاهته وذلك بسبب كافية، بدرجة

التكيف االجتماعي أن كما لآلخرين. والكيد التنكيل في والسرقة، والرغبة كالعدوان،

األشخاص عن البعد إلى مييل األصم الطفل فإن ثم ومن املعالم واضح  غير لدية 

دون الصم أن إال لهم، يقربه الذي االجتماعي احلس لفقده نتيجة السمع معافى

الصم، ألنهم يعتبرون بأقرانهم اجتماعياً باالختالط يتميزون اإلعاقة فئات من غيرهم

متماسكة(١٣). جماعة يجعلهم مما من اتمع، فرعية جماعه أنفسهم
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إلى األصم الطفل السمع، مييل معافى مع الصم تضم املشتركة التي املدارس في

االلتزام دون وحاجاته رغباته إشباع نحو انطالق األصم أن أي األصم؛ زميله مع يلعب أن

باإلحباط يصيبه ما وهو عنه، االجتماعي الرضا عدم إلى يؤدي  االجتماعية  باملعايير

النكتة، أو  الدعابة لغة  عليهم فهم يستحيل الصم األطفال  فإن ثم ومن والتوتر.

والتقاليد، والعادات والقيم الظواهر الطبيعية ومغزى مضمون يفهموا لكي وأنهم

وتنتابهم لذلك الوحدة من يعانون الصم واألطفال ذهني كاف. إدراك من لهم بد ال

الوظائف من السمعية لديهم اإلعاقة حتد وبالتالي فيها، يعيشون التي العزلة مشاعر

بكونهم: االجتماعي اال فى الصم ويتسم االجتماعية؛

املهارات االجتماعية. بدرجة كبيرة فى قصور من يعانون ˚

املعافني. من اجتماعياً توافقاً أقل ˚

املناسب. السلوك بقواعد ومعرفة إملاماً أقل ˚

باملعافني. مقارنة للعزلة ميالً أكثر ˚

أو  املعافني، مع بتفاعلهم مقارنة  الصم أقرانهم مع  تفاعلهم عند يتفوقون ˚

البعض. بعضهم مع بتفاعل املعافني حتى

حتمالً للمسؤولية.  أقل ˚

االجتماعي. النضج عدم مع اآلخرين يعتمدون على ˚

إليهم. االنتباه اجلسدي للفت التالمس إلى يلجأون ˚

األصحاء. فهم يسيئون األحيان معظم فى ˚

االنسحابى. والسلوك العدوانى السلوك لديهم ينتشر ˚

يتم الصم ال لدي ذلك واستمرار اآلخرين، عن والتلقي النفس التعبير عن أن كما

التفاعل عملية محور هي هذه االتصال وعملية االستجابة، عملية  خالل من إال

مع املشاركة عدم نتيجة اجتماعي قصور لديه األصم الطفل أن االجتماعي؛ ويتضح

بفاعلية. اآلخرين
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وبالطبع الشفاه،  قراءة  وغيرهم السمع وثقيل األصم بني التعامل وسائل من

االحتياجات بذو اتمع احمليط في الكالم املنطوقة للغة وفهم تدريب إلى هذا يحتاج

املقابلة الشفاه بحركات دراية يتطلب هنا التعلم أن أي نشأته. منذ سمعياً اخلاصة

التي اتلفة اللهجات بني التمييز على القدرة ذلك في اللغة، مبا من حروف كل لنطق

أن غير اللغوية. الكلمات مدلوالت معرفة جانب إلى هذا احلروف؛ نطق تنعكس على

النطق كيفية تعليم الطفل مياثل من صعوبة تعترضه ما رغم تعليم قراءة الشفاه

ولعل أطفالهم. تعليم األطفال ومدرسي واألمهات اآلباء على يسهل لهذا بالكالم،

التدريب املعلم على أن هو الشفة ولغة الصوتي النطق تعليم بني الوحيد  الفارق 

إلقاء املعلم على تدريب اقتضى ورمبا وإخراج مقاطع الكالم، النطق في على الوضوح

الكالم. بوضوح أثناء يحركون شفاههم ال الناس بعض إن إذ األحاديث،

سمعياً اخلاصة االحتياجات ذوي مبحاولة تعليم يذهبون بعيداً الشفتني قراءة ودعاة

ولكنها البداية، في مبهمة تكون قد بأصوات النطق مصاحبة مع الكلمات نطق

النطق عن وال يعوقهم ببكم ليسوا من الصم كثيراً وأن خاصة التدريب؛ مع تتضح

سمعه املعافى في املتحدث كان وملا أصوات. من ما يصدرون يسمعون ال أنهم سوى

يتحقق أن ميكن  ذلك  أن البعض يرى إليها  باستماعه  الكلمات نطق  على يتدرب 

استخدام ورمبا  السمع، بثقل للمصابني  الشخصية  الصوتية املكبرات باستخدام

أمام الهواء حركات لرصد يضعون أجهزة اخلطابة لألصم. ومعلمو احلسية الذبذبات

بإمكان أن كما  والكلمات. باحلروف النطق حتسني على  للتدريب احلديث أثناء  الفم

من للتحقق بوسيلة اخلاصة االحتياجات ذو تزود أن الكالم على التعرف أجهزة تقنية

نطقه. صحة

تتبنى النطق أو امللفوظة املعروفة بالطريقة فإن االستراتيجية التعليمية كذلك،

األساسية الشفاه املسالك وقراءة الكالم من وتتخذ التعامل، في اللفظية املظاهر

٢٩



٣٠

عية
م

س
صةال

تالخا
ياالحتياجا

ل ذو
هي

يتأ
فـ

ي
عال

مال
علي

دورالت

٣٠

اجلزء وتنمية والكتابة، القراءة مهارات تنمية جانب إلى الصم، بني التواصل لعملية

السمعي. السمعية والتدريب املعينات من خالل ضئيالً، مهما كان السمع؛ من املتبقى

الفرص املمكنة أمام إتاحة كل بوجوب يرون االجتاه هذا يؤيدون الذين من الكبير العدد

يستطيع واتمع، حتى واملدرسة املنزل مبساعدة القدرة هذه لتنمية كل طفل معوق

فيه(١٤-١٥). يعيش مكانه الصحيح في العالم الذي يحتل أن

تعليم يبدأ اتلفة الدول في النظم التعليمية من كثير في أنه إلى اإلشارة جتدر

امللفوظ، التواصل أساليب  على  تعتمد فصول في تقليدي  بشكل  األصم الطفل

على يبدأ تدريب األطفال ورمبا اليدوية. باستخدام األساليب للطفل يسمح وبعدئذ

البرنامج وقد يبدأ السمع. فقدان حاالت على التعرف مبجرد للتواصل امللفوظة الطرق

أن يستطيع العمر من السنتني الطفل يبلغ أن مبجرد ولكن املنزل، في مبدئية بصفة

على األقل. اليوم من جزءًا باملدرسة يلتحق

من مجموعة على ينطوي النظام هذا أن امللفوظ التواصل ألساليب املؤيدون ويرى

الكالم فقط ليس األسلوب هذا خالل من يتعلمون الصم من التالميذ فالكثير املزايا؛

مع التواصل من الشفاه إقامة جسور قراءة طريق يستطيعون أيضاً عن بل الواضح،

األصم على الشخص تساعد التواصل امللفوظ أن أساليب اتمع. مبعنى أفراد بقية

على وترغمه مجال تواصله تقيد اإلشارة لغة أن حني في اتمع، في السريع االندماج

التعبير. من أشكال املتخصص الشكل هذا يتقنون الذين األفراد مع التعامل قصر

إصدار  أن يرون  من سمعياً  اخلاصة االحتياجات ذوي  مجال في املربني بني يوجد

ال هؤالء األطفال ألن نظراً الصم، لألطفال بالنسبة األمور بالغة الصعوبة من الكالم

الصوتية محاوالتهم ضبط ميكنهم ال وبهذا اآلخرين وهم ينطقون بالكالم، يسمعون

أفضل هي الشفاه أن قراءة هؤالء يرى كذلك اآلخرين. الصادر عن الكالم لتقليد الذاتية

عند بعضاً بعضه يشبه اللغة في من الكلمات كبيراً عدداً ألن نظراً التخمني سبل

مناسب، لغوي أساس وجود يفترض مقدماً قراءة الشفاه في النجاح لكن به. النطق

واسعة. ثروة لفظية ووجود بقواعد اللغة ومعرفة
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مواقف يواجهون عندما الشفاه طريق أفضل القارئني عن أن الدراسات أظهرت لقد

يقال، مما ٪٣٦ إلى ٪٢٦ بني يفهمون ما لوجه وجهاً معافى شخص مع احلوار من ثنائية

غالبية أن غير الكالم(١٦-١٧)؛ من ٪٥ من أكثر  يفهمون ال الصم من كبيراً عدداً وأن

مواهب لديهم ليست أيضاً، السمع في املعافني واألشخاص  املدربني، غير الصم؛

تكون قد بل اإلطالق، فعالة على الطريقة هذه أن البعض ال يرى لهذا الشفاه، لقراءة

املتبادل. للتواصل كوسيلة محبطة

على كل الشفاه قراءة وأسلوب النطق طريقة استخدام في للصعوبات ونظراً

وقراءة اليدوية اإلشارات جتميعاً بني يتضمن جديد مدخل باستخدام االهتمام بدأ حدة،

إصدار على في حتسني القدرة حد كبير إلى هذه الطريقة فعاليتها أثبتت وقد الشفاه.

ألنها ذلك متاماً، ملفوظة ليست الطريقة هذه كانت وإن الصم؛ األطفال األلفاظ عند

النهائية النتيجة أن إال األلفاظ؛ إخراج محاولة مع جنب إلى تستخدم اإلشارات جنباً

املهارات حتسني الوقت نفس وفي الشفاه، قراءة على القدرة حتسني هي  للتدريب

والتواصل. القراءة في األساسية

أربعة في باليد عنها  يعبر  أشكال ثمانية أساسية بصفة  الطريقة  وتستخدم

اتلفة واألوضاع اليدوية األشكال وتستخدم  الشفاه.  من  بالقرب مختلفة أوضاع 

تتشابه في مظهرها التي اللغة في اتلفة األصوات بني املشاهدة، خالل من للتمييز

جناحاً في يحققون الطريقة بهذه يتعلمون الذين األطفال أن وقد وجد الشفاه. على

األكادميية، األطفال هؤالء مهارات حتسن  لوحظ وقد املعافية. الدراسية الفصول 

قدراتهم ومنت عام، الدراسي بوجه حتصيلهم حتسن كما القراءة، وبصفة خاصة في

فيه. تدور التي واملناقشات الدراسي الفصل أنشطة في املشاركة على

IQÉ°TE’G á¨d

الناس من فكثير فقط، الصم  على  مقتصرة ليست  باإلشارة  التخاطب لغة

والصمت. حتتاج إلى الهدوء أماكن في كانوا إذا خاصة يستخدمها،

لغة أصبحت أن بعد للصم اإلشارة بلغة األخيرة السنوات في االهتمام زاد  وقد

اللغة على إنها إليها واملعاهد، ونظر املدارس في العالم دول كثير من في بها معترفاً
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على قدرتها من به متيزت وملا لديه، قوية نفسية بأبعاد التصالها األم لألصم الطبيعية

لديه. املفاهيم تكوين في ومساعدتها األصم حاجات عن بسهولة التعبير

باإلشارة املتحدث أمام واحدة أو باليدين تعبيراً عن الكلمة بيد اإلشارة لغة وتؤدى

إلى تنظيمها بادر من إلى آخر وأول بلد من اجلسم. وهي تختلف من مختلفة أماكن في

ودونها في قاموس صغير(١٨). «أبيه ديالبيه» هو فرنسا في ١٧٥٥م عام

اليدوية  الرموز من مجموعة أنها أي اليدوي؛ التواصل على اإلشارة لغة تقوم

اإلشارة وسيلة لغة وتعتبر املعينة. األفكار أو واملفاهيم الكلمات بعض متثل اخلاصة

طريقة نقيض على الطريقة؛ هذه وفي املشاهدة. على كبيراً اعتماداً تعتمد للتواصل

بكلمات من اإلشارات اخلاصة قليل للغاية عدد سوى في يوجد تشابه ال الشفاه، قراءة

تختلف كما متاماً كبيراً اختالفاً تختلف لكلمتني املستخدمة فاإلشارات مختلفة.

املعافية. الطباعة في الكلمتني يرى عندما ااطب يكونها التي الذهنية الصور

السهل يكون من السن، إذ صغار خاصة لألطفال بصفة مالئمة، اإلشارة لغة تعتبر

ويستطيع لتنفيذها. دقيقاً عضلياً تنسيقاً تتطلب ال الطريقة كما أن رؤيتها، عليهم

استخدامها ميكنهم كما بسهولة، اإلشارات التقاط السن صغار الصم األطفال

من السمع فقدان  يكون  عندما خاصة  أنفسهم، عن التعبير  في جيداً  استخداماً 

من حوله حوار في يدور حديث فهم فيه على الطفل يستحيل الذي إلى احلد احلاد النوع

أخرى طرقاً يجد  أن على مجبراً الطفل  ويصبح  السمعية،  املعينات استخدام رغم

يجدوا أن في السمع في حادة بإصابات املصابون جنح وعموماً، فقد للتواصل الفعال.

التاريخ. مدى التواصل اليدوي على من أشكال أو آخر ألنفسهم شكالً

هجاء يفيد حيث األصابع؛ هجاء بطريقة عرف ما اليدوي ومما يعضد لغة التواصل

الذي الشخص عندما يجهل أو خاصة لكلمة معينة، إشارة ال توجد عندما األصابع

في يستخدم الذي األصابع هجاء من القدر إن ثم معينة. إشارة اإلشارات يعطي

في الفروق تختلف الشخص نفسه. وال على مسألة فردية وتتوقف التواصل عملية

األفراد بني اليدوية الكتابة مالحظتها في ميكن التي الفروق عن األصابع هجاء مهارات
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بعض في قراءته تصعب بينما قراءته، تسهل اليدوية الكتابة أشكال فبعض اتلفني.

في الطريقة، هذه يتقنون األطفال بعض فإن األصابع، هجاء في كذلك احلال األحيان.

كثيراً. اآلخر يخطىء فيها أن البعض حني

املرحلة باختالف  يختلف معينة تواصلية مهارات الكتساب الطفل  تهيؤ إن

األصابع هجاء فهم على للقدرة  بالنسبة احلال كذلك الطفل. لهذا النمائية

الصم األطفال أن العملية املمارسة أظهرت ولقد صحيحاً. استخداماً واستخدامه

هذه في فعالية يكتسبون مولدهم منذ وهجاء األصابع اإلشارة للغة الذين يتعرضون

أن هو ذلك السبب في يكون القراءة. وقد املعافى الطفل يتعلم مما أسهل رمبا املهارة،

يتعرضون كما أنهم للغاية، مبكر الطريقة في وقت لهذه األطفال يتعرضون هؤالء

دائمة(١٩-٢٣). بصفة لها

Úà¨∏dG ÚH ´Gô°üdG

أن حتى اإلشارة، لغة  وتعليم  الشفهي التعليم دعاة بني  محتدم صراع هناك

تعليم وبينما السمع. وثقيلي الصم تعليم من نوع لكل متخصصة مدارس هناك

املتحدة الواليات مدارس فإن سويسرا، في وخاصة أوروبا، في منتشرة قراءة الشفتني

اإلشارة. لغة استخدام على تركز األمريكية

العربية، ومنا للغة تعلمه فترة طوال الزمه اإلحباط اإلشارة أن مناصري لغة أحد ويرى

باللغة القراءة والكتابة بالكاد يستطيع أنه الدارسة، حيث خالل مراحل اإلحباط معه

الشفهية. التعليم طريقة  على  يعتمدون كانوا الصم معلمي  ألن  وذلك العربية، 

املتخصصني من الكثير فإن جيد، بشكل والكتابه القراءة عن رفاقه وعجز عجزه ورغم

الطريقة أو الشفاه  حركة طريق عن للتعليم بشدة متحمسون الصم  ومعلمي

تقوم التي والقرارات اآلراء يستقطبون ومازالوا كانوا، ولقد اللفظية. الشفهية،

على والقدرة الرغبة لديها مازالت فئة الصم إن اخلاصة. ورؤيتهم نظرهم على وجهة

السياسات غير من باتمع واالختالط النصائح على واحلصول اآلخرين مع  االتصال 

وجودهم(٣). يتجاهلون بشؤونهم واملعنيون املتخصصون ذلك مازال لكن ومع املتحيزة.
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فلقد اإلجنليزية.  اللغة  تعلم في اخلاصة جتربته  اإلشارات لغة أنصار أحد ويروي

األمل معهد في املتوسطة املرحلة األمريكية بعد إمتامه املتحدة إلى الواليات ذهب

اإلجنليزية اللغة لتعليم متخصص مبعهد التحق وهناك في السعودية، الصم لتعليم

على مبسط وبشكل البداية في وتدرب واشنطن. في «جالوديت» جلامعه تابع للصم،

أن بعد إال متاماً يتقنها لم فإنه ذلك ومع اإلجنليزية، باللغة  والكتابة القراءة كيفية

بالطريقة وليس  األمريكية اإلشارة لغة تعلم  طريق  عن اإلجنليزية اللغة يتعلم بدأ

تعلم إلى باإلضافة اإلشارة، لغة في التدريب من مزيد على حصوله ومع الشفهية.

من معهد التخرج استطاع ذلك وفهمه، عقب قدراته الذهنية ازدادت اإلجنليزية اللغة

نيويورك(٢٤). في للتكنولوجيا روشستر

إن إذ السمع، بضعاف بعضه يسمون بالصم، وفاقدو كله السمع ففاقدو وعموماً،

أستخدم وقد في الضعف، الدرجات متفاوتة سمعية يحتفظون ببقايا السمع ضعاف

إال عندها.  األصوات استقبال  لتحسني السمعية باملعينات اموعات هذه بعض

من لالستفادة متخصصة مبراكز االلتحاق من يتمكنوا السمع لم ضعاف بعض أن

بعضهم التحق ولقد املكتوبة. وتعلم اكتساب اللغة املنطوقة السمعية في بقاياهم

للتواصل أيديهم لغة استخدموا الذين والبكم الصم بعالم الضرورة بحكم جلهم أو

اخلاصة. احلاجات بذوي أخيراً سموا بينهم، فيما

مقبول عن بشكل من يتعلم الكالم السمع اختالف درجات فقدانهم وعلى الصم ومن

اآلخر والناس، والبعض األهل مع التواصل في واستخدامه ومدربيهم طريق معلميهم

الكالم من تعلم السمع فقدانهم درجات اختالف الصم على ومن تعلمه. من يتمكن لم

الدالة االصطالحية اإلشارات لغة بعض مع بتواصلهم يستخدمون يتعلمه لم ومن

معناها. وقفوا على التي املعنوية أو يبصرونها التي احلسية األشياء على

به رسمت الذي بشكلها اإلشــارات  بلغة  مر  ما على اتضح فلقد وباملقابل،

على وقاصرة عاجزة لغة أنها العربية اإلشارية القواميس في حتمله الذي ومضمونها

حتقق للصم لم وأنها اللغات عامة، كما تفعل طريق التعلم، عن العلم الصم إكساب

٣٤
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عن الصغير  يتلقاها مكتسبة اللغة ألن صحيح، بشكل بينهم فيما املعارف نقل

وضوابط من قواعد اللغة املنطوقة عرفته ما ال تعرف لغة اإلشارة ألن هذا الكبير(٣).

أشكال إال منها يعرف ال أخرى لغة أمام كثيرة موقف احلائر أحياناً الصم يقف أمامها

للمهارات توجههم عندها، وفي التي وقفوا التعلم  في مرحلة واضح وهذا حروفها،

فقدوه. ملا كبديل املهنية

ΩÉàdG ∫É°üJ’G

جدل قام العشرين، القرن من منتصف العقد الثامن وحتى السابع العقد أواخر منذ

الشفوي وأنصار األسلوب لغة اإلشارة، استخدام اليدوي أو األسلوب أنصار بني كبير

اللغة وقواعد النفسي اللغة علم في الدراسات أثبتت حني في الصم، تعليم في

لتطبيق املنهجيات أساس علمي إلى االفتقار ومجاالت أخرى، اللغة وتطور التكوينية

تعبير العشرين  القرن  من الثامن العقد  بداية منذ برز  وقد صارماً. تطبيقاً  البحتة 

طرق من يتناسب ما تدمج كفلسفة الكامل، التواصل أو الشامل االتصال فلسفة

والكتابة، والقراءة واإلشارة، اإلمياء، يشمل وهذا والشفوية. واليدوية االتصال السمعية

االتصال وتيسيره. إيضاح شأنها من صيغة وأي

من الوسائل العديد اتباع في تتلخص الشامل برنامج االتصال عناصر فإن، وبالتالي

والكتابة، القراءة مع الشفاه، قراءة مع والنطق لغة اإلشارة، بني اجلمع أي واحد؛ آن في

جانب التركيز على التدريب السماعي. إلى

إلى تعليم النظرة من تغير باألساس نابع الصم تعليم في فلسفة التطور هذا إن

الطفل تنمية على تشتمل عملية إلى بذاتها قائمة تقنية عملية كونه من اللغة

بدون ما ميكن لشخص أن يتعلم لغة ال إذ اإلجمالي. وضعه فصلها عن ميكن ككل وال

اتلفة. املواقف في يستعملها حينما أوالً اللغة حذقه لهذه لها، وتنمية يتعرض أن

كل على  منفتحة فلسفة من ينطلق الشامل التام االتصال برنامج  أن  كما

املعروفة، االتصال سبل لكل األمثل االستخدام بقصد التدريب وأمناط األساليب

له الصم يتعرض ما االعتبار بعني وتأخذ الفردية، املتغيرات من إيجابياً وتتخذ موقفاً

وتعليمياً. ونفسياً اجتماعياً التكيف في صعوبات من
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والتجربة التطبيق للصم، وأدى العاملي االحتاد رسمياً عليها صادق الفلسفة هذه

القائلة القدمية بالفكرة صحيحاً األخذ لم يعد أنه البلدان إلى من العديد في العملية

املتزايد االعتراف وبدأ واملكتوبة. املنطوقة اللغة منو يعوق اإلشارة لغة بأن استعمال

وقواعدها. بنيتها لها لغة وبيتيه إلى بدائية إشارات وتقبلها وحتويلها من اإلشارة بلغة

على األولى  بالدرجة تتركز الكالم على الصم األطفال تدريب برامج غالبية وألن

املتعلقة املستويات تنمي الصم ال األطفال فإن غالبية الداللة، لفظ استراتيجيات

اخلبرات أو األشياء عن احلديث على يقتصر كالمهم أن ولهذا جند واملفهوم، باملضمون

صورة إنتاج في أو صناعة كلمة عرض ميكن ال فمثالً املباشر. سياقهم في التي تقع

أحسن إذا للصم، ميكنها الطبيعية التي هي اللغة اإلشارة لغة وأن كلمة معزولة، أو

الغرض. تفي بهذا أن تعليم الصم في أسلوب استخدامها

في للتطبيق وقابل قبل اليونسكو، من معتمد عاملياً الشامل االتصال برنامج إن ثم

واالقتصادي والثقافي، وينطلق االجتماعي درجة تطورها حيث من مختلفة مجتمعات

كون لديه، ومن الضعف من نقاط بدالً األصم عند القوة عناصر استثمار من البرنامج

تعزيز ومن املناسبة، االتصال بوسائل معها التعامل يجب عالية قدرات ميتلك األصم

على كبير بشكل تعتمد الشامل االتصال فلسفة أن كما بأنفسهم، الصم  ثقة 

باعتباراجلميع الصم، ملنظمات  و اآلباء لروابط أكبر دوراً وتعطي  اتمع، مع االتصال

األطفال الصم. تعليم في شركاء

مدرسة في ١٩٦٩م عام في  مرة ألول  الكلي التواصل مصطلح استخدم ولقد

بتعليم املدرسة تقوم حيث ماريالند، بوالية فردريك في أنشئت التي للصم ماريالند

والهجاء احلديث، وقراءة التخاطب على القدرة ذلك في مبا للطالب، االتصاالت مهارات

كان اإلشــارة. لغة جانب إلى السمع  ومعينات السماع  على والتدريب باإلصبع

الذي الصم، األطفال  تعليم أسلوب إلنهاء محاولة مبثابة الطريقة هذه استخدام

املنطقية واألسس التعليمية اإلستراتيجية  هذه ولعل عام. مائتي حوالي  قبل بدأ

أن الصم مدارس على أن بعيد أمد إدراك الكثير منذ من أكثر تتضح عليها تقوم التي

اللغة وتعليم التواصل وتطويرها، مهارات لتنمية أكثر فعالية وأساليب طرقاً توجد
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األكادميي التحصيل مستوى أن كذلك الكثير أدرك وقد السن. صغار الصم لألطفال

من تداعيات كان ولقد قبوله. ميكن ال حد إلى منخفض الصم معظم التالميذ لدى

املمارسات التعليمية في أساس حتول عن البحث إلى دافع املشكالت هذه وجود إدراك

الصم. مدارس في

جميع استخدام يتعلم أن في طفل أصم حق كل هو الكلي بالتواصل واملقصود

في اللغة لتنمية مهارة الكاملة الفرصة له تتاح حتى للتواصل، املمكنة  األشكال

التعبيرية للرموز ثابت نظام إدخال ذلك ويتضمن املستطاع(٢٥-٢٩). بقدر مبكرة سن

أسلوب يشتمل كما بني سن سنة وخمس سنوات. فيما املدرسة قبل ما سنوات في

التي التعبيرية احلركات من اللغوية لألمناط الكاملة الصورة على الكلي التواصل

الشفاه، وهجاء األصابع، وقراءة والكالم، اإلشارة،  ولغة نفسه، مع الطفل بها يقوم

طفل كل أمام تكون أسلوب التواصل الكلي في ظل كذلك فإنه والكتابة. والقراءة

السمعية املعينات من خالل السمع من لديه يتبقى أي جزء لتطوير الفرصة أصم

أنواعها. مبختلف

البدائية احلركات من  ابتداء ميالده، منذ والوالدين الطفل بني التواصل يبدأ

واألم األب من مطلوباً وليس التواصل. من املتطورة األشكال ووصوالً إلى العشوائية،

خالل األصم من الطفل مع تشجيع التواصل من بد لهما ال أنه إال املعلم، لعب دور

حتى الطرفني، مفهومة من تكون التي الوسائل باستخدام املعافية اليومية اخلبرات

اإلنساني. التفاعل إيجابية من خالل أشكال من التواصل ينمو

العقلي النمو على  يساعد الكلي التواصل  لنظام واملثابر  املبكر التوظيف إن  ثم

القراءة مهارات في يكمن مفتاحه أكادميي، من حتصيل على ذلك يترتب ومبا للطفل،

القراءة، ومهارات الكلي التواصل نظام العالقة بني نفهم جيداً ولكي واالستيعاب.

املادة استيعاب من  مبتدئني عكسية، بطريقة  املتضمنة  اخلطوات نتتبع  أن علينا

اللغوية اخلبرات من أساس  على وينمو املقروءة  املادة استيعاب يبنى حيث  املقروءة.

على ينمو والتواصل التواصل. خالل من وتتراكم تتجمع اللغوية واخلبرات الواسعة 
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أال يجب واملثمر  املفيد اإلنساني التفاعل فإن لذلك اإلنساني. التفاعل من أساس

النمائية العملية الطبيعي في التتابع خرق عدم يجب عشوائية، كذلك بطريقة يؤجل

عملية في تطور الطبيعي التتابع تلخيص هذا، وميكن عشوائية. أسس على للتواصل

النحو التالي: التواصل على

من والدته بالصمم منذ الصغير املصاب لتمكني الطفل السبل أسهل اإلشارات  ˚

ذلك يحدث وعندما ذاته. عن التعبير على القدرة للطفل ميكن الفعلى، إذ التواصل

املتبادلة؛ الشخصية العالقات في إيجابية في السلوك، وحتسناً تغييرات عليه تطرأ

كعضو كامل. األسرية احلياة في املشاركة احلالة هذه في بإمكانه أن كما

الراشد،  الشخص والسمع عندما يقوم الشفاه على تدعيم قراءة اإلشارات تساعد ˚

يستخدم وعندما واحد، وقت في والتحدث اإلشارات  بإصدار  أباً،  أم  كان معلماً 

لألطفال بالنسبة أما اخلاصة. حلاجاته املالئمة للصوت املكبرة األدوات الطفل

قراءة تدعم اإلشارات فإن قلة، تكبير الصوت، وهم أجهزة من يستفيدون ال الذين

اجللد بلمس حسية إشارات أو بلمسات احلديث مزج الوضع استلزم ورمبا الشفاه؛

البناء ألن في الكالم، الطفل بتقدم مقيداً ليس اللغوي ألن النمو هذا العضل. أو

في العادة الطريقة هي وهذه وقت واحد. واإلشارات في الكالم ممارسة عند يحدث

حيث بالكالم،  اإلشارات ربط كيفية املعافى الشخص بواسطتها  يتعلم  التي

الناحية البصرية من سواء بتقليده، األصم الطفل تركيبياً يقوم ا منطً ذلك يوفر

فإنه اإلشارة، مع الكالم األصم الراشد الشخص يستخدم أو السمعية. وعندما

الصم يحسن وبالتالي تركيبية؛ بطريقة إشاراته شعورية بطريقة ينظم بذلك

اليدوية. مهاراتهم املعافون من األشخاص يحسن كما امللفوظة، مهاراتهم من

الطرفني. بني التواصل في أفضل مهارة النهائية والنتيجة

الشفاه،  وقراءة الكالم من امللفوظة السمعية السمع املهارات تدعم القدرة على ˚

من املتاحة تكون األدوات خاصة عندما األطفال الصم، من كبير لعدد بالنسبة
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املرتدة التغذية على  اال هذا في النجاح ويتوقف السمع. يسهل الذي النوع 

أن وأيضاً منه، الصادر  الكالم يسمع أن  على الطفل قدرة على أو السمعية،

اآلخرين. األشخاص كالم يسمع

نفس  تقريباً األصابع هجاء يتطلب إذ والكتابة، القراءة يدعم األصابع هجاء  ˚

وبهذا والكتابة. القراءة تتطلبه الذي اللغوية اخلبرات ومن النضج، من املستوى

األصابع، بهجاء قبل املدرسة ما سن في األصم الطفل يبدأ أن املتوقع غير من فإن

في الطفل املعافى عند اللغوي النمو يبدأ أن مقبوالً أو عملياً ليس أنه كما متاماً

والكتابة. القراءة بعمليات قبل املدرسة ما سن

وقد واسع، نطاق على احلاضر الوقت  في  الكلي  التواصل  إستراتيجية تستخدم

أثناء متني لغوي أساس لتنمية اإلستراتيجية  هذه الصم مدارس من كثير  تبنت 

تعتبر التدريب، برامج ولتحسني فعالية الطفل، حياة من املبكرة التكوينية السنوات

ميكن وبينما حادة. بدرجة الصم األطفال مع ومؤثرة فعالة الكلي إستراتيجية التواصل

األساليب من االستفادة متكنهم من السمع من كافية درجة ميلكون ال لألطفال الذين

درجة لديهم تبقت الذين األطفال فإن التواصل امللفوظ، التعليمية التي تعتمد على

خفيفة بني ما تتراوح السمع فقدان من بدرجة املصابني األطفال أو السمع، من كافية

فعالة تعتبر امللفوظ التواصل أساليب تقوم على التي االستراتيجية فإن معتدلة، إلى

أبعد احلدود. ومؤثرة إلى

π°UGƒàdG ÜGô£°VG 

إرسالها طريق عن األفراد  بني املعلومات وتبادل التخاطب أسلوب هو  التواصل

املشاعر إبداء إلى املكتوبة، أو املنطوقة الكلمة تتراوح من بطرق عديدة واستقبالها

وتعبيرات اليدين، حركات إلى والتعجب،  االستهجان أو واملودة، الصداقة  وعالمات 

واالستماع، ااطبة  من كال الشفوي التواصل نظام ويتضمن ذلك.  إلى وما الوجه،

الكالم مصطلحي يستخدمون أن البعض على الرغم من والكالم، اللغة يتضمن كما
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التواصل إضطرابات حقل في العاملني املهنيني األخصائيني متبادل، فإن بشكل واللغة

الرموز من نظام بأنها اللغة  تعرف حيث بني هذين املصطلحني. واضحاً مييزون متييزاً

الرموز. لتجميع هذه قواعد مع وجود والتمسك بالقواعد، واالنتظام بالتحكم يتسم

من عام بوجه وتتكون اللغة األفراد. بني واملشاعر األفكار تواصل هو اللغة من والهدف

جوانب: أربعة

الكلمات. من واموعات الكلمات يتعلق مبعاني األلفاظ: نظام دالالت  ˚

جمل. أو مقاطع في للكلمات املنتظم بالترتيب يتعلق البنائي: أو التركيبي ˚  النظام

الكلمات  مصادر تدخل على التي بالتغيرات يتعلق الصرفي: املورفوجلى أو النظام  ˚

الخ. أو املوضع؛ العدد أو أشياء كالزمن لتحديد

باالستخدام اللغوي. اخلاصة باألصوات الصوتي: يتعلق النظام  ˚

شكله املعافى جانبني: األداء الوظيفي اللغوي في ويتضمن

اآلخرين. جانب املنطوق من التواصل واستيعاب فهم الفرد على قدرة ˚

مع  تواصله في وفعالة مفهومه بطريقة نفسه عن التعبير على الفرد قدرة  ˚

اآلخرين.

استقبال خاللها من يتم التي العملية  أو احلركي الفعل أنه  على  الكالم ويعرف 

الصوتي اإلدراك عن  عبارة الكالم أن يعني وهذا الرموز. هذه وإصدار الصوتية الرموز

يتضمن فإنه فعل حركي، الكالم هو ألن ونظراً إصدارها. أو خاللها والتعبير من للغة،

رئيسة: عمليات أربع بني التنسيق

للنطق. الالزم الهوائي التيار توفير إلى تؤدي التي العملية أي التنفس  ˚

الصوتية. واألحبال احلنجرة الصوت بواسطة إخراج األصوات، أي إخراج ˚

الثنيات  وحركة املليء بالهواء، في سقف احللق التذبذب استجابة الصوت، أي رنني ˚

املوجة الصوتية. نوع تغيير إلى يؤدي مما الصوتية،
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احللق  وسقف واألسنان واللسان الشفاه استخدام أي وتشكيلها، احلروف نطق ˚

واحلروف الساكنة احلروف في احلال هو كما للكالم، الالزمة احملددة األصوات إلخراج

إلخ. .. املتحركة،

كاألجهزة اتلفة، احلسية القنوات خالل من  مدخالت أيضاً الكالم  ويتضمن

التي يصدرها األصوات تغيير أو  تعديل محاولة واللمسية عند والسمعية البصرية

للفرد، التشريحي والتركيب بالبناء يتأثران واللغة الكالم من كال أن على اإلنسان،

والنضوج، املعرفية، والقدرات احلركي، أو العضلي واألداء لألعضاء، الوظيفي  واألداء

أي في الشذوذ من اتلفة األشكال أو واالنحرافات والنفسي. االجتماعي والتوافق 

أو يتضمن النطق، قد التواصل، اضطراب في ينتج عنه أن السابقة ميكن من العوامل

معاً. واللغة النطق أو اللغة،

اإلندماج
االحتياجات ذوي تعليم  في الدمج  أسلوب احلاضر الوقت في الدول بعض تطبق

أثبتت مع التعليم العام املعافى. ولقد اخلاص التعليم أنواع بعض دمج وهو اخلاصة،

منذ يبدأ األصم فالطفل الصم.  تعليم مجال  في بشكل خاص ذلك جناح التجربة 

في سمعهم. ولكن املعافني األطفال مع والتفاعل االحتكاك األولى تعليمه سنوات

إال العادية، املدارس في التعليم في اآلخرين مجاراة األطفال ميكنهم ال الصم الطالب

فبفضل العناية األمثل لتعليمهم. األسلوب وهذا هو خاصة. لهم عناية وجهت إذا

اآلخريـن، الطـالب من أقرانهـم  ملستوى مساوياً  العلمي مستواهم يصبح اخلاصة

اآلخرين مع التفاهـم طرائق أفضل الصغر منذ يكتسبون فإنهم نفسه الوقت وفي

اتمع(٣٠). في

٤١
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وعالميـة عربيـة توصيات
املتحدة األمم ˚  منظمة عربية وتوصيات ˚  قرارات



٤٤

عية
م

س
صةال

تالخا
ياالحتياجا

ل ذو
هي

يتأ
فـ

ي
عال

مال
علي

دورالت

٤٤



٤٥

ت عـربـيـةوعـالميـة
صـيــا

ي. .تـو
لالثـانـ

صـ
الفـ

عربية وتوصيات قرارات

»Hô©dG ó≤©dG

من ١٨ دولة  ٣٠٠ مشارك واملأمول الواقع العربي الوطن في اإلعاقة مؤمتر في شارك

وأبحاث دراسات قدمت حيث احلكومية، غير والهيئات ميثلون الوزارات واملنظمات عربية

واألجنبية. العربية بعض الدول من أكادمييون ومختصون فيها شارك العمل اوراق من وعدد

للمعاقني(٣١): العقد العربي املؤمتر وبيان عن صدرت التي العامة وشملت التوصيات

اإلعاقة  اإلتفاقية الدولية حول مناقشات في املشاركة إلى العربية دعوة الدول ˚

اإلقليمية املؤسسات مع والعمل املتحدة، العامة لألمم اجلمعية من إقراراها املزمع

على سرعة إقرارها. اخلاصة االحتياجات وذوي والعاملية

اتلفة.  وسائل اإلعالم في اخلاصة االحتياجات ذوي عمل تشجيع ˚

استعمال وسائل  في اخلاصة ذوي االحتياجات حق تضمن التي التشريعات إصدار ˚

العام. النقل

بالتأهيل  اخلاصة  الدولية اإلتفاقيات على توقع لم التي  العربية الدول حث ˚

بها. وااللتزام عليها للتوقيع والعمل،

االحتياجات  ذو أداء لتسهيل الالزمة الفنية بالتقنيات والعمل مراكز التأهيل جتهيز ˚

العمل. إصابات وجتنب املهنية االمن والسالمة ولضمان وإتقانه، لعمله اخلاصة

للمعاقني. عمل فرص توفير في دورهم العمل، وتثمني أصحاب مع الشراكة تعزيز  ˚

بقضايا  وتوعيتهم املهني التأهيل مجال في العاملني مهارات وتطوير تدريب ˚

وحقوقهم. واحتياجاتهم اخلاصة االحتياجات األشخاص ذوي

وعند  ذلك، أمكن كلما العادية املدارس في اخلاصة االحتياجات األطفال ذوي دمج ˚

عملية تسهل التي باملستلزمات تؤهل خاصة مدارس أو صفوف تفتح الضرورة

االحتياجات اخلاصة. ذوي لألطفال التعليم

٤٥
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كلغة  اخلاصة االحتياجات ذوي معلمي بإعداد اخلاصة الدراسية املناهج تطوير ˚

بريل. اختصارات وتوحيد اإلشارة

في  الناجحة العربية والتجارب اخلبرات لتسهيل تبادل معلومات مراكز تأسيس ˚

وغيرها. والدمج والعمل والتأهيل التعليم مجاالت

االحتياجات  ذوي وحقوق اإلعاقة بقضايا لتوعية اتمع مكثفة تنظيم حمالت ˚

التعليم بأهمية اخلاصة االحتياجات وذوي  األسر  وتوعية التعليم، في اخلاصة

اتمع. في واالندماج الذات على االعتماد حتقيق في ودوره

في الريف واحلضر وتزويدها اإلعاقة املبكر عن للكشف وحدات إنشاء التوسع في  ˚

اإلعاقة. مضاعفات من للحد التدخل املبكر القادرين على املؤهلني باملتخصصني

الالمنهجية  األنشطة في اخلاصة االحتياجات ذوي اشتراك على التأكيد ˚

التعليمية. املؤسسات تنظمها التي الصيفية واألنشطة

أجل الرسمية، من واملؤسسات األهلي اتمع منظمات بني على الشراكة التأكيد  ˚

والرياضة وغيرها. والترفيهية والتعليمية الصحية اخلدمات مبستوى النهوض

وتنفيذ  تخطيط  في وأسرهم اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص مشاركة ˚

تنفيذها. ومتابعة لهم البرامج اصصة

اإلعالميني  وبني معهم والعاملني  اخلاصة االحتياجات  ذوي بني لقاءات  تنظيم ˚

اإلعالمية الرسائل وإجناز الشراكة لتعزيز اجلماهيري االتصال وسائل في والعاملني

احلقائق. على املبنية

على: الفترة ٢٠٠٣ - ٢٠١٢م اخلاصة عن االحتياجات لذوي العربي العقد نص ولقد

والروحي واحلضاري، الديني وتراثها األصيلة قيمها من انطالقاً العربية، الدول «إن

اإلنسان مكانة من رفعت شرائع من السماوية الرساالت أرسته مبا منها  والتزاماً

والقوانني واالتفاقيات الدولية بالعهود واسترشاداً الوقات، خير  وجعلته وكرامته
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خالل عقدت التي الدولية املؤمترات نتائج  من عنه أفضت  وما املتحدة األمم وقرارات

احلرة احلياة في اإلنسان حقوق على أكدت التي املاضي، القرن من األخيرة العشرية

االجتماعي العمل  وإستراتيجية العربي االجتماعي العمل مبيثاق  والتزاماً والكرمية،

واإلستراتيجية األسرة حلقوق العربي والبيان الطفل حقوق وميثاق العربي الوطن في

والتنموية الرعائية التشريعية العربية للجهود واستكماالً الصحية، للتنمية العربية

جزءًا باعتبارهم اتمع، في ودمجهم  املعاقني األشخاص حقوق تأمني مجال في

لديهم اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص بأن االجتماعي، واقتناعاً نسيجه من هاماً

التجريبية والتأهيلية والفرص لهم الظروف املالئمة توفرت ما إذا واإلمكانات القدرات

حتقيق في األخرى اتمع شرائح جانب إلى بفاعلية املشاركة من سيتمكنون املتكافئة

أمتنا لقدرات وإدراكاً أجله، ومن العربي لإلنسان  املوجهة  الشاملة العربية التنمية

احلقوق والواجبات في متساوٍ وبناء مجتمع متماسك التحديات، مواجهة في العربية

قضية القتناعنا بأن ونظراً اإلعاقة، أو أو األصل أو العرق أو الدين اجلنس بسبب متييز دون

األهلية واجلهات  احلكومات جهود بتكافل مواجهتها  يلزم مجتمعية قضية اإلعاقة

بها مير التي  احمليطة للظروف وحتسباً وأسرهم، أنفسهم واملعاقني اخلاص والقطاع

من دولنا بعض له تتعرض وما واالجتماعية واالقتصادية مجتمعنا العربي السياسية

املعاقني، األشخاص ونسب أعداد في زيادة إلى أفضت والتي وحصار، وحروب احتالل

وتنمية وتأهيل رعاية مجال في تأطير جهودنا املبذولة إلى العربية أمتنا حلاجة وتلبية

٢٠٠٣ - ٢٠١٢م». للمعاقني العربي العقد نصدر املعاقني، األشخاص

العقد(٣١): أهداف وتتضمن

لنفسه.  اخلاصة االحتياجات ذو نظرة وتغيير لإلعاقة اتمع نظرة تغيير ˚

االعتمادات  وتوفير العربية احلكومات أولويات سلم على اإلعاقة قضية إدراج ˚

لها. الالزمة
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٪٥٠ عن  تقل ال بنسبة تخفيضات ومرافقيهم اخلاصة االحتياجات ذوي منح   ˚

الدول أو بني الدولة داخل االنتقال عند البرية والبحرية واجلوية النقل على وسائل

العربية.

حياة ذوي  لتسهيل الالزمة واملعينات لألجهزة وإعفاءات جمركية تسهيالت منح  ˚

اتمع. اخلاصة ودمجهم في االحتياجات

في  متثيلها وضرورة اخلاصة  االحتياجات لذوي جمعيات إنشاء وتسهيل دعم  ˚

السياسات رسم في الفعالة املشاركة لضمان لإلعاقة العليا االس أو الهيئات

اخلاصة. االحتياجات بذوي للنهوض والبرامج ووضع اخلطط

املعنية  للتأهيل، العليا الهيئات  أو االس أو اللجان وأداء دور وتفعيل إنشاء ˚

االحتياجات ذوي بأحوال للنهوض الوطنية والبرامج السياسات واخلطط بوضع

اخلاصة.

واملوقع  واجلنس السن حسب اخلاصة  االحتياجات ذوي أعداد رصد  آليات تطوير ˚

السكانية والتعدادات املعاق بطاقة إصدار خالل من اإلعاقة ونوع اجلغرافي

امليدانية. والدراسات والبحوث الدورية

احتياجات  لتلبية القائمة واألهلية احلكومية والبرامج وحتسني اخلدمات تطوير ˚

اخلاصة. االحتياجات ذوي

اإلعاقة.  وتصنيفات وتعريفات مصطلحات توحيد ˚

االحتياجات  ذوي وتأهيل تدريب برامج في احلديثة التكنولوجيا من االستفادة تأمني ˚

اخلاصة.

والتقنيات  باملعلومات وتزويدها ومعنوياً، مادياً اخلاصة االحتياجات ذوي أسر دعم ˚

الالزمة. احلديثة

وتسليط  لها الالزم التمويل وتأمني اإلعاقة قضية حول واألبحاث الدراسات إجراء ˚

االرتقائي. النمو تطور إعاقات على األضواء

٤٨
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التأهيل  مجاالت في اخلاصة االحتياجات ذوي مع العاملني وقدرات مهارات تطوير ˚

واملهني. والطبي والنفسي التربوي واالجتماعي

الفصول  في للمعاقني الشامل الدمج مبدأ لنجاح املناسبة الظروف توفير ˚

والثقافية االجتماعية والنوادي والسكن العمل ومواقع اتمع وفي العادية 

والرياضية.

احمللية، وعلى  االس وفي النيابية، االس املعاقني في ضمان التمثيل لألشخاص ˚

كلها. املستويات

االستثنائية،  الظروف وذوي اإلعاقة شديدي على اإليوائية املؤسسات اقتصار ˚

اتمع. في دمجهم ظروف تنضج حتى

فتتضمن(٣١): العربي العقد محاور أما

إتاحة خالل من االحتياجات اخلاصة لذو الشامل النمو حتقيق والترفيه: الرياضة -١

واألمان باملتعة تتميز التي والترويحية الرياضية األنشطة ملمارسة له الفرص

مع أساسي بشكل  ملمارستها أمامه الظروف وتهيئة لقدراته، ومناسبتها

إلى: العقد يسعى ذلك ولتحقيق ذلك. أمكن ما من املعافني أقرانه

االحتياجات  ذوي بني والترويحية الرياضية لألنشطة املمارسة قاعدة توسيع -

املتاحة. ووفقاً لقدراتهم اجلنس، أو السن أساس على متييز اخلاصة بدون

والترويحية. الرياضية ااالت في املؤهلة الكوادر توفير -

لألنشطة  اخلاصة ذوي االحتياجات ممارسة لتسهيل املساعدة األجهزة توفير -

الترويحية. الرياضية

اخلاصة االحتياجات ذوي جلميع والتعليم للتربية ضمان فرص متكافئة التعليم: -٢

وفي النظامية، صفوفها في والتعليمية التربوية املؤسسات جميع ضمن 

إلى: العقد يسعى ولتحقيق ذلك االمر. استدعى إذا صفوف خاصة
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ذوي األطفال وتعليم لتربية املؤهلة والتعليمية التربوية  الكوادر توفير -

الدمج. سياسة اخلاصة ضمن االحتياجات

والتعليمية. التربوية العملية تسهل التي واملعينات الوسائل توفير -

العادية املدارس في اخلاصة دمج ذوي االحتياجات األسرة واتمع بأهمية توعية -

االحتياجات اخلاصة. ذوي األطفال الستقبال واملدرسني األطفال وتأهيل

السمات مع  لتتالءم التعليمية للبرامج املنهجي البناء في  النظر إعادة -

التقني. والتطور العصر وروح اخلاصة االحتياجات لذوي والنفسية اإلمنائية

لتسهيل اخلاصة  االحتياجات لذوي املدرسية الصحية  البطاقة إصدار -

املدعومة. الصحية والعالجية واملتابعة التعويضية األجهزة حصولهم على

الصم. تعليم لتسهيل العلمية للبرامج اإلشارية املصطلحات توحيد مواصلة -

على األكادميية الكليات  في اخلاصة االحتياجات لذوي خاصة أقسام إنشاء -

التطبيقية. واملعاهد اجلامعات مستوى

الصادرة والتوصيات والدراسات واألبحاث جلميع الوثائق العربية الدول توثيق -

اخلاصة. االحتياجات لذوي تربوي وثقافي علمي مركز في املؤمترات عن

ضوء في تأهيلهم وإعادة اخلاصة االحتياجات ذوي تأهيل والتعليم: التأهيل -٣

فرص يضمن مبا  العمل، سوق واحتياجات والتكنولوجية العلمية املستجدات

إلى: ذلك يسعى العقد متكافئة لهم، ولتحقيق عمل

للتقنيات احلديثة. وفقاً املهنيني املدربني مهارات تطوير -

املراكز وتطوير اخلاصة االحتياجات ذوي وتأهيل تدريب مراكز إنشاء في التوسع -

العمل. سوق واحتياجات التقنية التطورات مع يتالءم مبا القائمة

وتقدمي للدخل مدرة صغيرة مشاريع إنشاء على االحتياجات اخلاصة ذوي تشجيع -

لهم. امليسرة القروض
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اخلاصة االحتياجات األشخاص ذوي وتأهيل تدريب على القطاع اخلاص تشجيع -

استيعابهم. أجل من

العام. توعية الرأي اخلاصة: االحتياجات ذات املرأة -٤
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وإن استطاع واتمع، وأهله األصم بني قائماً الصمت جدار بقاء إلى يشير احلال إن واقع

جتميع وجوب على اإلحلاح موجة احلاجز، رغم ذلك معينة تخطي وحلدود القليل منهم

محاكاة على الصم وتدريب التنطيق مهمة على والقائمني العرب العاملني جهود

الغاية إلى  بها والوصول املهمة هذه  وإلجناح منها. تعميمها لالستفادة ثم الكالم، 

يجب(٣٢): والناس وأهله األصم بني السليم والتواصل احلسن األداء منها في املرجوة

والقائمني  واملتخصصني الصم، رعاية في العاملة للهيئات العربي االحتاد يدعو أن ˚

لقاء في هذا اال، إلى اخلبرات والكالم، وذوي النطق الصم تعليم عملية على

التي والصعوبات التنطيق، التي تعترض عملية املشكالت فيه خاص يتدارسون

في خبراتهم من واالستفادة تذليلها وكيفية األصوات، إخراج البعض في تواجه

وجه. على أحسن املهمة هذه تيسير

وتوفير  الدارسني استضافة وقبول الدعوة باالحتاد الدول األعضاء إحدى أن تتبنى ˚

وخير الصم حاضر خير إلى بها والوصول املهمة، جناح  حتقق  التي  الوسائل 

القادم. مستقبلهم

ال  األصم، فقدها  التي املنطوقة برموزها العربية األصوات اتمعون يدرس أن ˚

ويحتاجونه، فقدوه عن الذي البديل ألنها اآلخرين، مثل يبصرونها التي املكتوبة

التحليل عمليات في الستخدامها عليها الدالة اإلشارية برموزها ومقابلتها

واملكتوب املنطوق  اللغوي  والتركيب التحليل رديف اإلشاري اللغوي والتركيب

األهل والناس. مع يفيد تواصلهم ومبا املدرسية، اللغة مناهج ضمن املمارس

إخراج في اتبعوها التي والطرائق اال هذا في العاملني خبرات اتمعني جتميع  ˚

الطريقة احلسية على والتعرف احملدد مخرجه من العربية األصوات من صوت كل

٥١
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واملتحرك، الساكن الصوت إخراج على  وتساعد تعمل  التي الفيزيائية اللمسية

على تقليد الصم تدريب وكيفية منطوقة، مفردات لبناء األصوات تركيب وكيفية

والناس. األهل مع بتواصلهم يحتاجونه الذي الكالم إلنتاج ومحاكاتها األصوات

والوسائل  يحتوي خالصة جهودهم كتيب أو كتاب لهذه الغاية يصدرعن الدارسني ˚

مواقع في للعاملني ومرشداً عوناً لتكون التنطيق عملية لتحسني التي درسوها

أثناء املمارسة الوسيلة هذه مثل فقدان من يعانون والذين هذا اال، في عملهم

والسليم. الصحيح بالشكل املهمة املهنية لهذه

اللغة الصم أي تعلم عند التعلم مشكلة أمام تقف العربية األمة إن الواقع، وفي

السوي اإلنسان بقدرات والتعلم مرتبط املرحلة؛ هذه مثل أمثالهم في يتعلمها كما

صور من إليها يصل ما تستقبل التي احلواس خالل من والتحصيل االكتساب على

خالل عليها من األسماء بإطالق يعرفها واللسان واملعنوية، احلسية واألحداث األشياء

استخدموا اللغة واضح في الذين هذا في والدليل اتزنة في الدماغ، اللغة مفردات

يصل وكل ما كالصم، وسليم واف بشكل يستخدموها لم والذين تعلمها وأفادوا من

اللسان. يرددها التي البيان لغة أصوات أبرزها ومن أصوات، من طريقه عن

äGQÉ°TE’G á¨d ó«MƒJ

اإلشارة جلمع لغة كبيرة جهوداً الصم رعاية في العاملة للهيئات العربي االحتاد بذل

أصم  ٤ مليون شمل يجمع قاموس العربي ووضع الوطن في أرجاء وتطويرها وتوثيقها

العربية اإلشارة لغة الثمانينات بتوحيد في الصم أنفسهم مطالبة بعد وذلك عربي،

العربية للجامعة العامة األمانة مع والتنسيق بالتعاون االحتاد وبدأ باألجنبية أسوة 

والندوات املؤمترات خالل املشروع من بطرح والعلوم والثقافة للتربية العربية واملنظمة

الصم لتعليم مالئمة حلول إلى للوصول ودمشق، والقاهرة الشارقة في التي أعدها

مدرسته، في يتلقاها التي لألصم الفصحى اللغة واعتبارها اإلشارية بتوحيد اللغة

له. اللغة احملكية تعتبر التي احمللية اإلشارية لغته إلى إضافة

٥٢
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للصم املوحد  العربي اإلشاري القاموس وضع من  االنتهاء مت ٢٠٠٠م، عام وفي

جيداً املفهوم توضح هادفة  وصفية علمية إشارات عن  عبارة العربية، هو البالد في

أي لها يكن لم التي الكلمات اردة توصيف على املعلم قدرة إعطاء إلى باإلضافة 

هذه اإلشارات هم الصم بوضع قام والذي اإلشارة، نفس لها أو كان املاضي، إشارة في

عربية. دولة ١٧ أنفسهم الذين ميثلون
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وتعتمد معني، ونظام تستعمل بترتيب بصرية رموز حركية عن عبارة اإلشارة لغة

اللغة هي اإلشارة ولغة اليدين في التعبير عن األفكار. استخدام على بشكل أساسي

هناك إن بل آخر، مجتمع إلى مجتمع من وتختلف الصم مع للتخاطب الرئيسة

املعتمدة، اإلشارات ببعض  يتعلق فيما الواحد  اتمع  داخل في  جندها قد اختالفات

كتب في ونشرها وتعميمها  لتوثيقها محاوالت  األخيرة اآلونة في الدول بدأت وقد

هذا عمل  في للمساهمة املتواضع العمل هذا نقدم أن نحاول  نحن لذلك خاصة،

العربي. العالم مستوى على نوعه من عمل كأول اإلنترنت عبر  التفاعلي القاموس 

العربية مطابع املنظمة طبعة اإلشاري العربي للصم القاموس كتاب استخدم وقد

إدارة التنمية طباعته على والذي أشرف ٢٠٠١م، عام بتونس والعلوم والثقافة للتربية

الصم، رعاية في العربي للهيئات العاملة واالحتاد العربية الدول االجتماعية بجامعة

العربية(٣٣). الدول بني جميع الصم إشارات لتوحيد وذلك
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للتربية العامة اإلدارة  عقدته  الذي التعلم لصعوبات الدولي  املؤمتر عن صدرت

مجال في التوصيات من عدد ١٤٢٧هـ عام الرياض في والتعليم التربية بوزارة اخلاصة

صعوبات بالطالب ذوي العناية على الدول العربية في التربوية القيادات حث الرعاية،

تعتبر التعلم صعوبات أن مؤكدة خاصة متكاملة، رعاية برعايتهم واالهتمام التعلم،

أهملت فإذا املدرسة،  في الطفل انتظام إال بعد  تظهر ال التي اخلفية اإلعاقات من

واجتماعياً، ونفسياً تربوياً في دراسته، ومعاناته الطالب فشل إلى ذلك أدى بها العناية

من عدد عبر التعليم  بصعوبات االهتمام  يكون  أن على املدرسة. من انسحب ورمبا 

منها: األساليب
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وكذلك  املدارس االبتدائية، جميع في غرف املصادر إنشاء، في التوسع أو إنشاء، ˚

املسائية. املساندة واخلدمات التشخيص مراكز

وتوظيف  احلديثة والتقنيات اآللي احلاسب  استخدامات على املعلمني تدريب ˚

في إليه يحتاجون  ما على الطالب تدريب وكذلك االتصاالت، ونظم  اإلنترنت

اآللي. مجال احلاسب

لدى الطالب. تنمية املهارات اللغوية املالئمة في التدريس استراتيجيات توظيف ˚

صعوبات  ذوي من طالب لكل الفردية التربوية البرامج إعداد على التشجيع  ˚

ومتابعة املقترحة، العالج وبرامج لديه، والضعف القوة نقاط فيه التعلم يحدد

يحرزه. الذي التقدم ومدى األكادميي، أداءه

مجال في العلمي  البحث بتشجيع  املؤمتر أوصى  فقد التشخيص، مجال وفي 

طريق: عن وذلك لذوي صعوبات التعلم، والتقييم التشخيص

العربية  البيئة على مقننة التعلم، لصعوبات تشخيصية مقاييس وتقنني إيجاد ˚

تلك البيئات. املطبقة في املناهج من ومستقاة فيه، تطبق الذي واتمع احمللي

العربية  املدارس في املطبقة الدراسية للمناهج مقننة مقاييس حتصيلية إيجاد ˚

املطلوب للمهارات والعليا الدنيا واحلدود املناهج، تلك في الطالب قدرات لقياس

حتقيقها.

تشخيص  في الكمية املقاييس إلى إضافة الكيفية، التشخيص مقاييس اعتماد ˚

لدى الطالب. صعوبات التعلم

افتتاح اجلامعات العربية على بحث أوصى املؤمتر فقد البشرية، الكوادر مجال في أما

املوجودة التربوية التخصصات ضمن التعلم صعوبات مجال في للتخصص مسارات

وكذلك صعوبات التعلم، في النمائية باجلوانب االهتمام التركيز على فيها يتم فيها،

التأهيلية واالجتماعية والنفسية والطبية التربوية كل اجلوانب بني التكامل تفعيل

للمعلمني(٣٤). التدريبية البرامج في
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املتحدة األمم منظمة
١٩٩٣م ديسمبر  ٢٠ في رقم ٨٥؛ العامة اجللسة  في  املتحدة األمم منظمة قامت
القواعد  هذه وتتضمن للمعوقني، الفرص تكافؤ حتقيق بشأن املوحدة بوضع القواعد
التعليم، رأسها وعلى املساواة، قدم على املشاركة لتحقيق املستهدفة  ااالت

التنفيذية(٣٥-٣٨). التدابير جانب إلى هذا والدين. والثقافة
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ينبغي: على أنه بالتعليم اخلاصة القاعدة تنص

والثانوية  االبتدائية املرحلتني في التعليم فرص في املساواة مببدأ تعترف أن للدول ˚
األطفال من اخلاصة لذوي االحتياجات مدمجة، ضمن أطر وذلك واملرحلة الثالثة،
جزءًا اخلاصة ذوي االحتياجات األشخاص تعليم أن يكون وتكفل والكبار. والشباب

التعليمي. النظام من يتجزأ ال

ذوي  األشخاص تعليم عن مسؤولة العامة التعليمية السلطات تكون أن  ˚
مدمجة. أطر في االحتياجات اخلاصة

من التخطيط  يتجزأ ال جزءًا اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص تعليم يشكل أن ˚
الوطني. الصعيد على املدارس وتنظيم التعليم التربوي وتطوير مناهج

خدمات  تقدمي العام، النظام مدارس في للتعليم املسبقة الشروط أن يفترض بني ˚
املالئمة. الدعم خدمات وسائر اإلشارات لغة الترجمة إلى

احتياجات  تلبية إلى الرامية الوافية الدعم وخدمات الوصول فرص توفير  ˚
مختلفة. عجز حاالت يعانون من األشخاص الذين

ذوي االحتياجات اخلاصة  ومنظمات األمهات أو اآلباء من املؤلفة اموعات إشراك  ˚
املستويات. جميع على التعليم عملية في

للبنات  إلزامياً، فيها التعليم يكون التي  الدول  في اإللزامي، التعليم  يوفر أن ˚
ذلك أشدها. في مبا العجز، ودرجات أنواع بجميع املصابني والبنني

في السن؛  جداً اخلاصة الصغار االحتياجات ذوي األطفال إلى خاصة توجيه عناية ˚
وال أيضاً، منهم والكبار بالدراسة؛ االلتحاق قبل مرحلة ما في منهم واألطفال

النساء. سيما
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صعيد  على ومقبولة  ومفهومة بوضوح، معلنة سياسة لها تكون أن  للدول  ˚

التعليمية املناهج ملرونة مجاالً تترك وأن  األوسع؛  اتمع صعيد وعلى املدارس،

املستمر والتدريب املواد، جودة يلزم لتأمني توفر ما وأن إليها ومواءمتها؛ ولإلضافة

اخلاصة التعليمية الترتيبات إلدراج توخياً ذلك الداعمني؛ واملعلمني للمعلمني،

العام. اخلاصة في النظام التعليمي بذوي االحتياجات

لتزويد  تكميلية مناهج أنها على اتمعية والبرامج التعليم املتكامل إلى النظر ˚

التكلفة. حيث من فعالني وتدريب بتعليم االحتياجات اخلاصة ذوي

وتنمية  استخدام على اتمعات الوطنية لتشجيع اتمعية البرامج استخدام ˚

فيها ال يلبي التي احلاالت وفي للمعوقني. احمللي توفير التعليم أجل مواردها من

االحتياجات ذوي األشخاص جميع احتياجات مالئم نحو على املدارس العامة نظام

خاص. تعليم توفير في ينظر قد اخلاصة،

املدارس العامة.  نظام في للتعليم الطالب إعداد إلى يهدف أن ˚

يعكسها التعليم  التي املعايير والطموحات ذات التعليم نوعية هذا تعكس أن ˚

به. االرتباط وثيق يكون أن وينبغي العام،

املوارد  من النسبة ذات اخلاصة االحتياجات ذوي للطالب  أدنى، كحد تقدم؛ أن ˚

اخلاصة. االحتياجات ذوي الطالب غير عليها يحصل التي التعليمية

السائد. التعليم نظام في تدريجياً اخلاص التعليم إدماج خدمات إلى تهدف الدول أن  ˚

اخلاص التعليم إلى احلاالت بعض في الراهن الوقت في ينظر قد أنه املعترف به ومن

اخلاصة. االحتياجات ذوي الطالب بعض لتعليم شكل أنسب على أنه

صفوف  في أو بهم خاصة مدارس في اخلاصة االحتياجات لذوي توفير التعليم ˚

في خاصة احتياجات لهم من النظام العام، ونظراً ملا مدارس في خاصة ووحدات

التخاطب. مجال

بصفة خاصة،  املرحلة املبدئية في ثقافياً املتجاوب التعليم على االهتمام تركيز ˚

من االستقالل األقصى احلد وحتقيق فعالة تخاطب مهارات اكتساب يؤدي إلى مما

اخلاصة. االحتياجات لذوي

٥٦
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الثقافية األنشطة في اخلاصة  االحتياجات ذوي بإشراك تؤمن الدول  كانت ملا

أن: للدول ينبغي غيرهم. لذا مع املساواة على قدم فيها املساهمة ومتكينهم من

ال  والفكرية، والفنية اإلبداعية قدراتهم استغالل فرص  للمعوقني تكفل ˚

املناطق في كانوا سواء احمللي، مجتمعم إلثراء أيضاً بل وحدهم لفائدتهم

األدب واملسرح سبيل املثال، األنشطة، على هذه من ويذكر أو الريفية. احلضرية

والنحت. والرسم التشكيلية والفنون

التقليدية واملعاصرة،  الفنية باألشكال خاص، بوجه النامية البلدان في االهتمام، ˚

القصص. وتالوة احملفوظات ورواية العرائس مسرح مثل عروض

واخلدمات  أماكن العروض إلى اخلاصة االحتياجات ذوي دخول تيسير على تعمل ˚

األماكن. هذه توفير وعلى واملكتبات، واملتاحف، مثل: املسارح، الثقافية،

األدبية  املؤلفات لوضع  خاصة تقنية ترتيبات واستعمال تطوير  على تعمل ˚

اخلاصة. االحتياجات ذوي متناول في واملسرحيات واألفالم

ø``jó``dG

اخلاصة االحتياجات ذوي  مشاركة حتقيق إلى الرامية التدابير اتخاذ الدول تشجع 

واملنظمات الدول ينبغي على ولهذا تمعهم. الدينية احلياة املساواة في قدم على

أن: الدينية

االحتياجات  ذوي متكني  وإلى التمييز على القضاء إلى الرامية التدابير تشجع ˚

الدينية. حياتهم ممارسة من اخلاصة

التعليم الديني،  في برامج وكذلك الدينية، باملهن اخلاصة برامج التدريب في تدرج ˚

مجال اإلعاقة. في السياسات معلومات عن

الدينية. الكتب على االطالع اخلاصة فرص لذوي االحتياجات تتيح ˚

حتقيق  تستهدف تدابير وضع لدى اخلاصة االحتياجات ذوي منظمات تستشير ˚

قدم على الدينية األنشطة في اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص مشاركة

غيرهم. مع املساواة
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الدول  على أن حيث والبحوث، املعلومات فتتضمن التنفيذية، بالنسبة للتدابير أما

لذوي األحوال املعيشية بشأن املعلومات وتوزيع جمع عن النهائية املسؤولية تتحمل أن

املوضوع،  جوانب بكل واملتعلقة الشاملة بأعباء البحوث وتنهض اخلاصة، االحتياجات

للدول أن: ينبغي ولذا االحتياجات اخلاصة. ذوي حياة متس التي العقبات في ذلك مبا

املعلومات  من وغيرها باجلنسني منتظمة، اإلحصاءات املتعلقة فترات على جتمع، ˚

هذه جمع يكون أن وميكن اخلاصة. االحتياجات لذوي املعيشية  األحوال عن

وميكن املعيشية. األسر واستقصاءات الوطني التعداد بعمليات مقترناً املعلومات

اجلامعات بينها من جهات عدة مع الوثيق بالتعاون االستقصاءات هذه إجراء

جمع يتضمن أن وينبغي  اخلاصة. االحتياجات ذوي ومنظمات البحوث ومعاهد

منها. اإلفادة وعن أوجه واخلدمات البرامج عن أسئلة البيانات

عن  إحصاءات تضم اخلاصة االحتياجات بذوي خاصة بيانات قاعدة تنشيء ˚

اخلاصة. وينبغي االحتياجات ذوي فئات مختلف وكذلك املتاحة، والبرامج اخلدمات

الشخصية. واكتمال الفردية اخلصوصية حماية ضرورة اعتبارها في تضع أن لها

واالقتصادية ومسائل  االجتماعية املسائل عن للبحوث برامج وتدعم تستحدث ˚

أن وينبغي أسرهم. وحياة  اخلاصة االحتياجات ذوي حياة متس التي املشاركة

البرامج توافر ومدى وأنواعه، العجز أسباب عن دراسات البحوث هذه تتضمن

الداعمة. اخلدمات والتدابير وتقييم تطوير إلى واحلاجة وفعاليتها، القائمة

الوطنية،  االستقصائية الدراسات  إلجراء ومعايير  مصطلحات وتعتمد تطور ˚

اخلاصة. االحتياجات ذوي منظمات مع بالتعاون

البحوث.  وإجراء املعلومات جمع في اخلاصة االحتياجات  ذوي مشاركة  تيسر  ˚

توظيف بتشجيع خاص، بوجه تقوم، أن للدول ينبغي البحوث، تلك وإلجراء

اخلاصة. االحتياجات ذوي بني من أكفاء أشخاص

اخلبرات. وتبادل البحوث نتائج تبادل تدعم ˚

املستويات  جميع على العجز عن واملعارف املعلومات لتعميم تدابير  تتخذ ˚

واحمللية. واإلقليمية الوطنية ااالت داخل واإلدارية السياسية
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وال جزئياً  أو كلياً السمع فقد من بأنه األصم الطفل يعرف األمل، معاهد وفق

الدولة(٤٠): أنشأت األصم الطفل وتعليم برعاية الدولة اهتمام وانطالقاً من يتكلم(٣٤).

في الرياض عام ١٣٨٤هـ. والبنات للبنني لألمل معهدين أول ˚

. عام ١٣٩٣هـ جدة في للبنني والبنات معهدي األمل ˚

. عام ١٣٩٣هـ في الرياض املهني املتوسط األمل معهد ˚

عام ١٣٩٥هـ. األمل في األحساء معهد ˚

عام ١٣٩٧هـ. املنورة املدينة في والبنات للبنني األمل معهدا  ˚

في  احلديثة التربوية باالجتاهات على أساس األخذ األمل معاهد في وتسير الدراسة

باملرحلة يبدأ األمل معاهد في التعليم نظام فإن لذا اخلاصة؛ االحتياجات تعليم ذوي

إعداد مرحلة والثانية األولى السنتان سنوات، وتعد ثمان فيها الدراسة ومدة االبتدائية

النطق قدرته. جهاز يفقد أن قبل مبكراً والنطق اللغة وتهيئة لتعليم

حالة مراعاة  مع العام، التعليم مناهج تساير مناهج األمل معاهد  في وتطبق

إلى ينتقل االبتدائية الشهادة على الطالب حصول وعند النطق، حيث من الطفل

خاللها الطالب يدرس سنوات ثالث  بها الدراسة ومدة املهنية املتوسطة  املرحلة

الدارس وطبيعة تتناسب مختلفة، تخصصات ذات متطورة ومهنية ثقافية مناهج

والتريكو واحلياكة، والتفصيل، للبنني، بالنسبة وأعمال الكهرباء الكاتبة، اآللة فيها:

للبنات(٤١). املنزلي بالنسبة والتدبير اآللي واليدوي،

املرحلة في القبول سن يقل أال األمل معاهد  في  القبول شروط من إنه  وحيث

السن كبار تغفل لم الدولة فإن سنوات. ست عن يزيد وال أربع سنوات التحضيرية عن

قسماً أجلهم من فأنشأت القبول، شرط  فيهم يتوافر  ال الذين والبكم  الصم من
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أربع سنوات؛ ويشتمل فيه التدريب ومدة والبكم، الصم من السن املهني لكبار للتأهيل

واألحذية(٤١). اجللود وصناعة النجارة، والتنجيد، والتفصيل، واحلياكة، أقسام: على

العربية اململكة في للصم، األمل ملعاهد وجه بعضها كثيرة، انتقادات  هناك

تعليم على التركيز هي للصم األمل تعانيها معاهد التي األولى املشكلة السعودية.

تعليم أو قراءة الشفاه تعليم وإهمال األصبعي الهجاء الوصفية أو أو اإلشارات اليدوية

يفضلون تعلم األطفال من بالصمم السمعي؛ فاملصابون العصب تنشيط أو النطق

النطق تعليم على حث وتوجيه وتدريب دون تركوا أسهل، ولكنهم إذا اإلشارة ألنها لغة

االتصال كباراً يحاولون عندما املستقبل في غالياً الثمن يدفعون وقراءة الشفاه فسوف

طالب وطالبات ألن الصغر؛ تبدأ منذ احلقيقة في واملعاناة اتمع. مع أفراد والتعامل

اإلشارة، لغة في خبرتهم ازدادت وقد بيوتهم إلى يومياً يعودون للصم األمل معاهد

لها معنى ال أصواتاً فيتأملون ويصدرون أسرتهم أفراد مع التفاهم في يفشلون ولكنهم

الصم. أطفالهم أوضاع تغيير عن العاجزين واألمهات لآلباء واأللم الضيق تسبب

إرسال إلى والطالبات الطالب الصم من بعض أهالي جلأ املشكلة، هذه وملواجهة

أدى وقد األمل. معاهد عن عوضاً العادية العام التعليم مدارس إلى أبنائهم وبناتهم

عقبات أو مشكالت مواجهة دون سنة إلى سنة من وتقدمهم غالبيتهم إلى جناح ذلك

وللرئاسة للمعارف التابع التعليم العام في مدارس الصم الطلبة قبول ولكن مهمة.

ليست مزودة املدارس ألنها هذه في يرفضون الصم الطلبة فغالبية استثنائي. أمر هو

لتعليمهم. خاصة عناية توجيه من متكنها التي باإلمكانات

واألهلية احلكومية العام التعليم مدارس تشجيع تستدعي خاصة هناك أهمية إن

ال منهم كبيرة أعداد الصم. فهناك والطالبات الطالب من متزايدة أعداد قبول على

تقبل إال الطلبة ال العادية. فمعاهد األمل املدارس في وال األمل في معاهد تقبل ال

تقل الذين  والطالبات الطالب أن أي ٪٤٠ على للسمع فقدانهم  درجة تزيد  الذين

يعود بهم وبعض هؤالء األمل. معاهد في يقبلون ٤٠٪ ال عن للسمع فقدانهم نسبة
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أهلوهم يحاول وبعضهم املعاناة، تبدأ مشكلة إذ  اآلمال، املنازل خائبي إلى  أهلوهم

من ومنهم احلظ فيقبل، يحالفه من فمنهم العام. التعليم مدارس في تسجيلهم

تخصصها عدم بحجة قبوله فترفض أمره تكتشف أو صممه عن إدارة املدرسة تعلم

ال املدارس  هذه في املقبولون الصم والطلبة  بالصم.  املصابني الطالب قبول في

التي املدرسة ومدرسي إدارة موقف على يعتمد  واألمر  أحياناً، املعاناة  من يسلمون

بسبب تعثرهم أو أشهر أو سنة أسابيع عدة بعد فاملدرسة قد تلغي قبولهم قبلتهم،

انشغال بسبب بقية الطالب أداء مستوى على السلبي بحجة تأثيرهم أو التعليم في

ويرسبون ترجى  فائدة أي  يحققون فال تهملهم قد واملدرسة  مبساعدتهم. املدرسني

املكان وهي إلى منازلهم بهم ويعودون املدرسة من ويخرجونهم األمل أهلوهم ويفقد

اتمع(٣٠). في  لهم بقي الوحيد الذي

¢UÉÿG º«∏©àdG

من بجهود بدأت قدمية السعودية نشأة العربية اململكة في اخلاص التعليم نشأة إن

واحتضن أبوابه الرياض في العلمي فتح املعهد ١٣٧١هـ عام ففي العلمية، املعاهد

الطالب وكان اخلاص». «التعليم  عليها أطلق  خاصة فصول في  املكفوفني الطلبة

ويقتصر واجلغرافيا الرياضيات، املواد، مثل: بعض من ييعفى الفصول هذه في الكفيف

األخرى(٣٩). النظرية املواد وبعض العربية واللغة اإلسالمية، التربية مواد على

الطائف، في التوحيد دار كل من في للمكفوفني الدراسية فتح الفصول واستمر

ثم في عام املنورة(٤٢). اإلسالمية في املدينة واجلامعة املكرمة، مكة في الشريعة وكلية

طالب بعد فيما إليهم وانضم «برايل»(٤٣)، طريقة بتعلم أشخاص بدأ ثالثة ١٣٧٣هـ

وتعليم تعلم في األشخاص هؤالء في منحصرة الفردية اجلهود هذه واستمرت رابع.

بكلية ملحقة مسائية فصول بفتح لهم سمح حيث ١٣٧٧هـ، عام حتى برايل طريقة

املعاهد منسوبي من واملبصرين املكفوفني، بعض بها والتحق بالرياض، العربية اللغة

الوقت. ذلك في والكليات العلمية
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االستجابة فجاءت اتمع، في األوساط بني خبرها تنمو وينتشر اجلهود هذه واستمرت

مدرسة األشخاص هؤالء منح االستجابة في هذه ومتثلت املعارف، وزارة من السريعة

برايل. طريقة املكفوفني لتعليم مقراً لتكون املسائية، الفترة في االبتدائية جبرة

القناعة املعارف  وزارة لدى أصبح حيث ١٣٨٠هـ،، عام حتى ذلك على احلال استمر

املسائية الفصول وحتولت إليها املعهد ضم إلى فعمدت من التعليم. النوع التامة بهذا

وزارة ميزانية خاصة ضمن ميزانية له الرياض، في نهاري سمي معهد النور معهد إلى

تلك في به والتحق  ١٣٨٠هـ، عام األولى جمادى أول في  رسمياً افتتاحه  ومت املعارف،

من الفائدة تعميم املعارف وزارة ١٣٨٢هـ قررت عام وفي طالب(٣٩). ١١٠ حوالي السنة

مكة في جديدين أحدهما أنحاء اململكة جميعها، فافتتحت معهدين في املعاهد هذه

عنيزه(٤٤). مدينة في واآلخر املكرمة،

عام ففي الدولة، ورعاية اهتمام محل اخلاص التعليم أصبح الوقت، ذلك  منذ 

مسؤوليات لتتولى اخلاص للتعليم إدارة أول بإنشاء قراراً املعارف وزير أصدر  ١٣٨٢هـ

تطورها(٤٥). عليها ومتابعة اخلاص واإلشراف التعليم لبرامج التخطيط

وتقدمي  اخلاصة االحتياجات ذوي مساعدة في متواصلة بجهود اإلدارة هذه قامت وقد

ذات عامة مديرية إلى اخلاص إدارة التعليم حيث حتولت ١٣٩٢هـ، عام حتى لهم التعليم

تضم ثالثة اخلاص التعليم لبرامج املديرية العامة أصبح اسمها متخصصة، إذ أقسام

تهدف الفكرية(٤٥). وإدارة التربية الصم، تعليم وإدارة املكفوفني، تعليم إدارة أقسام هي:

التالي: النحو على عام بشكل اخلاص التعليم أهداف حتقيق إلى اإلدارات هذه

ومواهبهم  مع قدراتهم تتناسب بوسائل اخلاصة االحتياجات ذوي وتعليم تربية ˚

الفرد. لدى املوجودة اإلعاقة نوعية ومع واستعداداتهم

يعتمدون  يجعلهم تدريباً اخلاصة االحتياجات ذوي لدى املتبقية احلواس تدريب ˚

اتلفة. واملعارف املتنوعة اخلبرات اكتساب في منها ويستفيدون عليها،
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االحتياجات  لذوي املناسبة واالجتماعية والنفسية الصحية اخلدمات تقدمي ˚

من لهم مبا تكيفاً يشعرهم يعيشون فيه اتمع الذي مع يتكيفوا كي اخلاصة

اتمع. هذا واجبات جتاه عليهم من وما حقوق

واملدرسة. املنزل بني الدائم بالتعاون وذلك األطفال، هؤالء ألسر اخلاطئة االجتاهات تعديل  ˚

تأهيالً  األكادميية النظرية األقسام الدراسة في مواصلة يستطيع ال من تأهيل ˚

عيشه كسب على قدرته تناسب معينة مهنية مهارة يكتسب بحيث مهنياً،

نفسه(٤٦). على معتمداً مستقالً

وحتديد الثالثة، بأقسامها اخلاص التعليم لبرامج العامة املديرية إنشاء وبعد

للتطوير خطط ووضعت أفضل بصورة اخلاص التعليم ينتظم بدأ األهداف السالفة

املديرية العامة تطورت ثم اتلفة. بفروعها التعليم اخلاص معاهد افتتاح في والتوسع

عدل وأخيراً اخلاص، العامة للتعليم األمانة اسمها إلى وتغير اخلاص التعليم لبرامج

اخلاصة(٣٩). العامة للتربية األمانة إلى هذا االسم
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معظم من  السمعية  اإلعاقة بقضية املهتمني من مجموعة من تشكلت 

لهذه اتلفة احملاور وبالنظر في ١٩٩٧م. عام في بقضيتهم العالقة ذات القطاعات

بعمل وللقيام أعمالها، لتنفيذ اللجان الفرعية من عدداً اموعة شكلت القضية،

اتمع في السمعية اإلعاقة  لقضية شاملة حلول نحو يتجه رسمي اجتماعي

وقد ٢٠٠٠م، عام في اجلمعية إنشاء استدعى الذي حتركها، أهداف ولتحديد السعودي،

اإلعاقة قضية وتتمثل ٢٠٠٢م(٨٩). عام في العاملة اجلمعيات سجل في تسجيلها مت

التالية: األبعاد السمعية في

العالج.  أساليب وحتديد وتشخيصها املشكلة اكتشاف الطبية: ˚

ذلك.  وتطوير السمع وضعاف الصم والتواصل مع التعامل كيفية التأهيل:  ˚

السمعية. االحتياجات ذوي بتعليم املناهج اخلاصة التعليم: ˚
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اتمع. في السمعية اخلاصة االحتياجات ذوي دمج االجتماعية: ˚

السابقة وحتديثها.  األبعاد معاجلة العلمي في باملنهج االلتزام العلمية: ˚
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السعودي كلياً.  اتمع في السمعية اخلاصة ذوي االحتياجات انصهار ˚

السمعية. اخلاصة االحتياجات ذوي واللوائح ملساعدة األنظمة استصدار على العمل  ˚

السمعية. االحتياجات اخلاصة ذوي مع تنظيم التعامل ˚

االحتياجات  وتعليمية لذوي إنشاء مراكز تأهيلية في املعنية األطراف مساعدة ˚

اتمع. في لدمجهم السمعية اخلاصة

بقضية العالقة ذات واخلاصة الرسمية  األجهزة  خالل من اجلمعية تعمل كما

وتعميمه السمعية عن اإلعاقة املبكر الفحص برنامج وضع على السمعية اإلعاقة

في اململكة. جلميع املواليد وطني كبرنامج

العربية الدول

¿ÉæÑd

اخلاصة االحتياجات ذوي تعليم في اخليرية املتخصصة األهلية اجلمعيات من أمثلة

تضم  التي االجتماعية؛ الرعاية ملؤسسات التابعة للصم»، «مؤسسة البيان السمعية

الرعاية خدمات  املؤسسة وتقدم ١٩٧٥م. عام تأسست والتي اإلسالمية، األيتام دار

األعمار  مختلف من شخصاً ٢٢٠ من إلى أكثر والتشغيل والتأهيل والتدريب والتعليم

والتثقيفية االجتماعية اخلدمات إلى باإلضافة هذا سنوياً؛ واملناطق واجلنسيات

في املؤسسة وتعتمد بوجه عام. وللمجتمع  بوجه خاص لذويهم  التوعية وخدمات

الثابتة. احلكومية واإلعانات والهبات التبرعات على نفقاتها تغطية

لذوي األسرية البيئة وخاصة االجتماعية، البيئة نحو عنايتها  املؤسسة وجهت

ولقاءات  ندوات عقد األساسية له من خالل ألنها البيئة السمعية اخلاصة االحتياجات
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كما أبنائهم. مع التعامل كيفية على وتدريبهم األمور أولياء لتوعية األهداف متعددة

فكرية وأنشطة برامج املشاركة في خالل من االجتماعي على الدمج املؤسسة حترص

لهم أنشأت االجتماعي، للدمج وتعزيزاً متعددة. رياضية ومسابقات وفنية، وثقافية

من ورعايتهم بخدمتهم ليقوم ١٩٩٦م، عام في االجتماعية نادياً مؤسسات الرعاية

أهدافه: ومن املناطق والطوائف، جميع من السن الشباب وكبار فئة

في إيجاد  ومساعدتهم أوضاعهم ملناقشة الصم الكبار فيه يلتقي مكان إيجاد ˚

ملشاكلهم. حلول

وقد  حقوقهم، وحفظ العمل أثناء متابعتهم مع مالئمة، عمل فرص تأمني ˚

وشركات  فنادق عدة في املاضيني العامني خالل شخصاً ٣٣ حوالي تشغيل مت

واملصانع. املشاغل إلى باإلضافة تسوق، ومراكز خاصة

وندوات  ورياضية، ومحو أمية، ونشاطات فنية، وترفيهية، توعية، متعددة: برامج  ˚

حقوقه. ورصد مجتمعه في األصم دمج تهدف إلى .. إلخ؛ ثقافية،

تأهيلهم بعد  األسوياء مع  السمع ضعيفي األطفال دمج البرامج شملت وقد

النفسية اخلاصة احلاجات مراعاة مع هذا دوري، بشكل متابعتهم مع وسمعياً. لغوياً

الضرورية والنفسية  الفسيولوجية احلاجات تأمني تشمل التي األصم الطفل لدى

قبل من اتمع في واالندماج الذات إلثبات واملهنة بالعلم وتسليحه األصم، للطفل

وتشجيع تنمية جانب إلى هذا واالجتماع. النفس علم مجاالت في اختصاصيني

الرسم، برامج، منها: عدة عبر وذلك فراغه، أوقات شغل على ملساعدته مواهبه وميوله

إلخ. .. البدنية، والرياضة والشطرجن، اإلميائي، والتمثيل

ملعرفة األصم حالة بتشخيص  املؤسسة تقوم  والتعليم التربية مجال وفي

خالل: من وقدراته العقلية والسمعية استعداده

في عملية  األهل ومشاركة تأهيل الطفل املبكر، بهدف برنامج التدخل تطبيق ˚

واالنفعالية. والنفسية االجتماعية مهاراته تنمية
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ومقاييس منائية. واختبارات تخطيط السمع ˚

التشخيص. وفقا لنتيجة أصم كل مع اتباعه البرنامج الواجب حتديد ˚

مثل: للتجهيزات، تكنولوجية وسائل وتستخدم

الصفوف. جماعية داخل حديثة أجهزة تقنية توفير ˚

املتبع. التربوي معمل كمبيوتر لتدعيم املنهج ˚

السمعية. للتدريبات لغوي مختبر ˚

فهي: التعليم، في املتبعة احلديثة األساليب أما

األصابع،  وأبجدية  اإلشارة،  ولغة والشفاه، وقراءة النطق، الشامل: التخاطب ˚

والكتابة. والقراءة

مع  مناسبتها مراعاة مع والتعليم التربية وزارة في املتبعة البرامج اعتماد ˚

األصم.

اللغوية السمعية. والتدريبات املنفرد التعليم على التركيز ˚

واحلركية. واجلسمانية اإلدراكية املهارات هادفة لتنمية وأنشطة تربوية وسائل ˚

كفاءاتها ورفع تدريبها فيتم الصم،  مع العاملة الكوادر  لتدريب بالنسبة وأما

خالل: من السمعية اخلاصة االحتياجات ذوي مجال تعليم وتطوير قدراتها في

اتص  بها الكادر يقوم ومحاضرات متخصصة تنشيطية دورات تدريبية تنظيم ˚

مؤسسة ضمن للعاملني سواء واملهنية، التربوية ااالت شتى في باملؤسسة

وجامعات. خارجية ملؤسسات البيان، أو

عليه. والتدرب املوحد اإلشاري القاموس وضع في املشاركة ˚
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عن الصم تعيق فهي الصم، تواجه مجتمع املشكالت التي من أكبر تعتبر األمية

ترتب عليه مما جديدة، مهارات اكتساب أو معلوماتهم معارفهم وحتديث دائرة توسيع
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تتناسب مناهج إعداد ضرورة إلى احلاجة ظهرت هنا ومن عمل لهم، فرص توفر صعوبة

لغة استخدام خالل من تأهيل مدرسني لهم للصم، مع التعليمية االحتياجات مع

للصم. األولى اللغة باعتبارها اإلشارة،

تقوم اإلسكندرية الذي محافظة في الصم أمية حملو مدرسني تأهيل مشروع يهدف

أبناء  اجلامعات من خريجي من ٦ تدريب إلى االجتماعية للتنمية ساويرس مؤسسة به

تدريب ٦٠  إلى باإلضافة (TOT) الصم أمية حملو كمدربني وإعدادهم املتكلمني، الصم

للصم. األمية محو منهج تدريس وطرق اإلشارة لغة في منهج اجلامعات خريجي من

منهج إعداد إلى باإلضافة اإلشارة، لغة أساسيات في إعداد منهج التدريب هذا يسبق

اإلشارة(٤٧).  لغة أساسيات التدريبي املنهج ويضم الصم. أمية مبحو خاص
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مشروعها تطبيق خالل من املصرية األسر من املساعدات للكثير تقدم جمعية «نداء»

بالتعاون املكفوفني الصم األطفال تأهيل مجال في متخصصة كوادر بإعداد اخلاص

اجلمعية وتسعى ٢٠٠٢م. أكتوبر في بدأ والذي بالنرويج، أوسلو جامعة من خبراء مع

لألطفال تأهيلية خدمات لتقدمي اإلسالمية اإلغاثة منظمة مع  الشراكة إلرساء

ما استيعاب يستهدف واملشروع اتمع. عن عزلة من يعانون الذين املكفوفني الصم

على  موزعة خالل ٢٠ وحدة معهم من كادراً للتعامل وتدريب ٤٠ ٢٠٠ طفل، عن يقل ال

عام ٢٠٠٦م(٤٨). خالل مصرية محافظة ١٣

الصم لألطفال  متاحة تأهيلية خدمات  وجود عدم  من املشروع أهمية  وتنبع

االحتياجات ذوي عدد األطفال دقيقة حول توجد إحصائيات ال كما في مصر، املكفوفني

أن كما ذهنياً،  معاقون أنهم  على  األطفال هؤالء يصنف ما كثيراً ألنه اخلاصة؛

تقبلهم ال بينما بصرية، إعاقة من يعانونه  ملا  نتيجة  تقبلهم  ال  الصم مؤسسات

السمعية. إلعاقتهم نتيجة مؤسسات املكفوفني
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احتياجات عنها تنشأ األطفال لدى والبصرية  السمعية  املزدوجة اإلعاقة إن ثم

أصم طفل أي يخلو  ال بينما هذا بها(٤٩-٥٠). الوفاء السهولة من ليس جداً خاصة

نحو على  املساعدة خالل من يظهر ما وهو واإلجناز؛  التعلم على  القدرة كفيف من

باختالف األطفال تنمية سر إن الواقع، وذهنياً. وفي بدنياً منوهم تأخر صحيح لتالفي

التدريب التربوي املكثف. ويساعد بالدعم املقترن  املبكر  التدخل يكمن في أعمارهم

توظيف على القدرة اكتساب في املكفوفني الصم األطفال املتخصصني أيدي على

حواسهم تنمية  خالل من وذلك ممكن، نحو أفضل على البصرية السمعية البقايا

حاسة اللمس. خاصة مداها أقصى األخرى إلى

ájÒÿG "ádÉ°SQ" á«©ªL

الكرمي القرآن معاني والبكم الصم  تعليم في اخليرية  «رسالة»  جمعية شرعت

معنوية خدمات وتقدمي اخلاصة، االحتياجات ذوي لرعاية برنامج إطار في اإلشارة بلغة

كتعليم خلدمات أخرى إضافة السلوك، وتعديل الديني الوعي درجة رفع تشمل لهم

واحلرف. الكمبيوتر

شرح إلى يهدف برنامج  بتقدمي القاهرة في الرئيس مقرها في اجلمعية وتقوم

 ٦٠ من أكثر عددهم الشباب يبلغ من والبكم الصم من موعة الكرمي معاني القرآن

يتضمن  برنامج مماثل بتقدمي اجلمعية تقوم باإلسكندرية، فرعها وفي شاباً. و٥٠ فتاة

والبكم. الصم من ٢٠

أمراً يكون ما غالباً لإلشارات مترجم من خالل والبكم مع الصم التواصل وملا كان

متخصصني طريق عن تدريبية؛ دورات إعطاء إدارة اجلمعية قررت  ومكلفاً، فقد شاقاً

يتمكنوا حتى فيها العاملني املتطوعني من موعة والبكم، الصم إحدى مدارس في

التدريبات تلك  وتضمنت  والبكم، الصم مع التعامل في اإلشارة لغة استخدام من

كبير عدد هناك أصبح أيام خالل وفي والبكم. الصم من حاالت مع تطبيقات فعلية

اإلشارة. بلغة التحدث على قادراً املائة، يتجاوز املتطوعني، من
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ً محصورا يكون غالباً ما الشخص األصم مجتمع البرامج أن على املشرفون وجد وقد

أثر من مما يعمق دونهم، أصدقاء من أي له يكون ال وغالباً والبكم، الصم من في نظرائه

األمثل». «الصديق فكرة جاءت هنا ومن منها. يعاني التي والنفسية الثقافية املشكالت

ووعيه خلفيته وزيادة األصم معارف دائرة توسيع إلى األمثل الصديق برنامج ويهدف

وعالقات عالقات صداقة، بإقامة «رسالة» شباب من مجموعة تقوم حيث االجتماعي،

مماثل اجتماعي جو بتهيئة فيقومون رعايتها، تتولى اجلمعية التي احلاالت مع اجتماعية

معه. التعامل بصدد هم الذين اخلارجي للمجتمع

من من احلرف مجموعة والبكم بتعليم الصم اجلمعية  ذلك، تقوم إلى باإلضافة

كلهم اتصني، من مجموعة عليها ويشرف اجلمعية في مقر تقام فنية ورش خالل

مجموعة يقوم حيث الكمبيوتر، لتعليم دورات اجلمعية تقدم كما املتطوعني. من

ويذكر اإلشارة. الكمبيوتر اتلفة بلغة لبرامج بتقدمي شرح الشباب املتخصصني من

يقوم  والبكم الصم  وطفلة من طفالً ٣٠ من أكثر أن اإلنترنت على «رسالة» موقع

يعيشونها(٣١). كانوا عزلتهم التي بتعليمهم الكمبيوتر وإخراجهم من اخلير شباب
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اجلمعة خطبة ترجمة ٣٠ يونيو ٢٠٠٠م، يوم اجلمعة في جرت نوعها من جتربة أول في

ومتحدي والبكم للصم يتسنى حتى اإلشارة؛ لغة القاهرة إلى في زينب السيدة مبسجد

من الدينية الدروس وفهم مبتابعة ظروفهم لهم تسمح لم متابعتها، حيث اإلعاقة

بهدف اإلعاقة، متحدي حلقوق املنظمة املصرية به تقدمت القتراح وذلك تنفيذاً قبل،

دينهم، أمور ومنها معرفة كاملة، الدستورية حقوقهم اإلعاقة على متحدي حصول

مت وقد اجلمعة. خطبة في اإلمام  يقوله ما وفهم الصالة، أداء كيفية  رأسها وعلى

زينب، وصالح السيدة مثل مصر، مساجد من عدد في التوالي على تطبيق التجربة

مصر. محافظات مساجد بعد ذلك تعميمها في جميع على أن يتم التتار، وقاهر الدين،

متحدي من املاليني ليتابعها الهواء مباشرة؛ بنقلها على املصري التليفزيون قام وقد

مبصر والعالم(٥١-٥٢). اإلعاقة
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مربحاً من الناحية اإلشارة إلى لغة الكرمي القرآن معاني ترجمة مشروع أن تبني وقد

رسالة تبليغ ودينية وهي مسؤولية شرعية ملسؤولية أداء أنه جانب االقتصادية، إلى

وبالتالي عاملية؛ لغة  اإلشارة لغة ألن وذلك  العالم؛  في  والبكم الصم إلى اإلسالم

وأداء الرسالة، تبليغهم وبذلك ميكن أجمع، في العالم اإلعاقة متحدي كل سيفهمها

اآللية احلواسب شرائح القرآن على معاني ترجمة تقدمي أن كما نحوهم. املسؤولية

االقتصادي كبيراً. مردودها سيكون وأبكم أصم ملليوني

يتصدى الذي تفرض على خاصة، ثقافة حتتاج إلى الدينية األمور وملا كانت ترجمة

املهمة؛ فلقد أجريت بهذه للقيام استعداده وعن جيدة، دينية خلفية لديه تكون أن لها

على اختيار فيها احلرص وكان الدينية، ترجمة املعاني على سنوات كثيرة ملدة تدريبات

الدينية(٥١). املصطلحات تفسير في األسهل اإلشارات

Ú£°ù∏a

º°ü∏d ÉædÉØWCG á«©ªL

ومجتمعك. أسرتك على عالة تصبح أنك يعني عربي مجتمع في أصم تكون أن

فلسطني في الصم أن غزة أثبتت في للصم، أطفالنا قادتها جمعية التي التجربة لكن

كسب على وقادرين لسلع، منتجني أضحوا فقد منوذجاً، وضربوا القاعدة هذه كسروا

أولت جمعية ١٩٩٢م في عام استجداء. ومنذ نشأتها أو دون نظرة شفقة لقمة عيشهم

للتدريب قسماً أنشأت حيث للصم، للدخل املدرة خاصة للمشاريع أهمية أطفالنا للصم

الفلسطيني(٥٣). طابع التراث حتمل التي اليدوية السلع صناعة الصم يعلم املهني

اجلمعية خدمات الفقيرة من وعائالتهم والبالغني األطفال من اآلالف ينتفع كما

وبرنامج بالكالم، العالج ووحدة السمعيات، قسم عبر املقدمة واخلدمات التعليمية،

وتركيب بقياس اجلمعية تقوم كما التوعية اتمعية، وبرنامج واألمهات، اآلباء تدريب

على الصم األطفال وأمهات آباء وتدريب وخارجها، داخل املدرسة وصيانتها السماعات

ومهاراته. االتصال
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مع التعامل بكيفية احمللي اتمع  وتثقيف  توعية  إلى أيضاً اجلمعية وتهدف

خدمات اجلمعية، وتقدمي من أولويات وذويهم االقتصادي للصم الوضع وحتسني الصم،

نشرات إصدار على وتعمل الفقراء، الصم ومالية ألسر عينية ومساعدات اجتماعية

وحياتهم العامة. ومسوحات خاصة بالصم وكتيبات وبحوث
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إلقناع محاولة من أكثر هناك  كانت العشرين، القرن من التاسع  العقد بداية في

غير التام، االتصال برنامج تبني أجل من فلسطني في القائمة الصم من مدارس العديد

أساليب تعليم ضمن اإلشارة لغة إدخال أن من التخوف بدافع رفضت املؤسسات تلك أن

اللغة. واكتساب على النطق التدرب على الصم األطفال قدرة على سلباً قد يؤثر الصم

كخطوة البرنامج تتبنى  مدرسة  افتتحت ١٩٩٤/١٩٩٣م، الدراسي العام وفي

بخمسة املدرسة وبدأت البرنامج، تعميم الحقاً إلى تقود أن أمالً وجتربة عملية، أولى

االلتحاق فرصة لهم لم تتح أطفال ومنهم متجانسة، أعمار غير من طفالً وعشرين

التعلم. بطيئي عداد في واعتبروا أخرى مدارس في كانوا أو قبل، من مبدرسة

لتكتشف التام، مدرسة االتصال تزور األخرى بعض املدارس بدأت شهور، وبعد أربعة

شيق كما أنه الصف، وحيوي داخل إيجابي جو إحداث على املتبع قادر التعليم أسلوب أن

سمعياً للمعوقني االجتماعية جلنة التنمية دفع بدوره هذا أنفسهم. الصم للطالب

دورة تنظيم Community Development Association for the Hearing Impaired (CDA) إلى

تضمنها التي اإلشارات على الصم معلمات تعليم وفي الصم، تعليم أساليب في

بها الدورة شارك هذه به املدرسة. تعمل كانت الفلسطينية الذي اإلشارة لغة قاموس

فلسطني. في الصم من مختلف مدارس واملعلمات املعلمون

من األطفال مع العمل وبدأ التام، االتصال افتتاح روضة مت ١٩٩٦م، عام بداية ومع

اللغة  إكساب في أفضل  وتطوراً إجنازاً يحقق أن شأنه من هذا ألن  سنوات، ٣ عمر

ملدة العمل يتم حيث أفضل، نتائج إلى يؤدي مبكرة سن في تدريبهم أن حيث للصم،
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والتدريب النطقي، التدريب في األطفال لبعض ذلك أكثر من وأحياناً كاملتني سنتني

الطفل لشخصية املتكامل النمو على والتركيز اتلفة، املفاهيم وإكساب السماعي،

طفل آخر. ذلك مثل أي مثله في

اخلبرة تراكم الصم  وتأهيل لتعليم التام  االتصال  مركز  جتربة سمات أهم ومن

مركز  صغيرة إلى مدرسة من مجرد ٣ سنوات خالل االنتقال مت حيث الدائم؛ والتطور

خدمة في يصب بدوره  وهذا ومتنوعة، وهامة، رئيسة برامج ستة إطاره  في يضم

مادة تقدمي مجرد ليس التعليم أن  على تركز والتي الصم،  لتعليم اجلديدة النظرة

مناحي لكل شاملة وتأهيلية تربوية عملية هو ما بقدر وتلك، الطريقة بهذه تعليمية

للطفل األصم. واللغوي والنفسي االجتماعي التطور
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الفلسطينية اإلشارة لغة قاموس في العمل الشامل التام مركز االتصال أنهى

التعاون من بدعم كامل،  عام مدار على به العمل استمر الذي التعليمي  التربوي

صم  أفراد  ١٠ العمل في شارك وقد السالم، أجل  من األسباني  والتجمع  األسباني

لغة مترجمني وثالث الضفة والقطاع في اتلفة الصم مدارس من وجتربة خبرة ذوي

ملصطلحات  إشارة ٢٥٠٠ يضم حوالي والقاموس األخصائيني،  من كبير وعدد إشارة،

على نوعها من األولى التجربة يعتبر التربوي القاموس وهذا اتلفة. التعليمية املواد

على اآلن حتى العربية اإلشارة لغة قواميس اقتصرت العربي، حيث الوطن  مستوى

البدو(٥٥). للصم من إشارات لغة بوضع قام البعض العامية(٥٤)، ولقد التخاطب إشارة
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أجل من تبذلها التي والطفل املرأة وشؤون االجتماعية وزارة الرعاية جهود بني من

االحتياجات لفئات ذوي اتمعي التأهيل برنامج السودان في اخلاصة االحتياجات ذوي

داخل املتاحة اإلمكانات احمللية من االستفادة بهدف الواليات، بعض اتلفة فى اخلاصة

فى اتمع. وإدماجهم قدراتهم وتوظيف اخلاصة، ذوي االحتياجات وتدريب لتأهيل اتمع

االحتياجات ذوي مجال فى للعمل احمللية الطوعية املنظمات الدولة شجعت وقد
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اخلاصة االحتياجات ذوي مجال فى الطوعية املراكز واملؤسسات عدد بلغ حيث اخلاصة،

اخلرطوم وحدها.  والية ومؤسسة في ومعهداً مركزاً ١٦

لإلعاقة، وعربي وإفريقي دولي عقد بإصدار واإلقليمية االلتزامات الدولية وبناءً على

القاموس إعداد في الوزارة ساهمت لإلعاقة. كما السوداني العقد الوزارة بإصدار بادرت

من  القاموس ذلك في إشارياً سودانياً ٢٥٠ مصطلحاً املوحد بإدخال العربي اإلشاري

مت  اتمع، في اخلاصة  االحتياجات  ذوي دمج إطار وفي عربي. إشاري مصطلح ١٥٠٠

لغة فى متخصصة تدريبية دورة عقدت كما التلفزيون. برامج في اإلشارة لغة ادخال

وذوي الصم من الواليات، وتأهيل عدداً كافة في الصم قيادات منها استفاد اإلشارة

السودان. جامعة مع بالتعاون احلاسوب استخدام على حركياً اخلاصة  االحتياجات

من بنظائرهم أسوة في التعليم اخلاصة االحتياجات ذوي إدماج مشروع الوزارة وتبنت

متليك مت كما ألول مرة، الشهادة السودانية في امتحانات الصم إدخال مت األسوياء، حيث

الغذائية.  املواد شركات في عدد منهم وتوظيف لإلنتاج وسائل منهم ٦٥

واحتياجاتهم مبختلف ثقافاتهم اخلاصة االحتياجات لذوي القومية السياسة تتوجه

الروحية بالقيم االلتزام مع ورياضياً؛ ومهنياً وثقافياً واجتماعياً بهم صحياً النهوض إلى

التقنية من االستفادة  مع هذا السوداني،  للمجتمع احلضاري  والتراث  واالجتماعية

جانب إلى معهم، والعاملني اخلاصة االحتياجات تدريب وتأهيل ذوي برامج في احلديثة

من الشريحة هذه على الضوء اإلعاقة وتسليط قضية حول واألبحاث الدراسات إجراء

والدولية. التجارب العربية من االستفادة مع السوداني، اتمع
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ألعضائها الدورات من اخلاصة العديد االحتياجات لذوي العمانية اجلمعية نظمت

اإلشارة بهدف(٥٦): لغة لتعلم واألسوياء الصم

من اتمع. الفئة بهذه واالهتمام احلرص ˚

هذه الدورات. مثل إقامة اإلميان بأهمية ˚
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على  ومساندتهم باإلشارة،  الصم  مخاطبة من األسوياء  األعضاء متكني ˚

ومخاطبتهم. بجانبهم والوقوف حياتهم استمرارية

املوحدة. اإلشارة لغة دراسة أراد ملن اال فتح ˚

من التواصل.  ممكن قدر أعلى إلى للوصول األصم مع املضي ˚

التكنولوجي والتطور  العصر احتياج نتيجة املوحدة اإلشارة لغة أهمية وتأتي

البرامج استيعاب وأهمية الفضائية، والقنوات التلفاز مثل اتلفة، ووسائله واإلعالمي

ومنقولة، مترجمة إشارة كلغة العربي الوطن مستوى على الصم قبل من واألخبار

فيها. واملشاركة اتمعات أنشطة والتعرف على باإلطالع الشريحة هذه وحق

بيئة على الفرق ويتوقف وأخرى منطقة اإلشارة بني لغة في فروقاً هناك كما أن

ويعرف عليها متفق عاملية لغة أن هنالك املعينة. كما املنطقة في وثقافته األصم

موحدة(٦٢-٦٩). عربية  إشارة لغة  هناك أن كما  ،(٥٧-٦١)(Gestuno) بجستونو قاموسها

الصم وال يحس امللتقيات، عند شمل الصم جتمع أنها هي اللغات املوحدة وإيجابيات تلك

عارفاً كان إذا للمسمع كما يحدث متاماً بسرعة، بينهم التفاعل ويحدث بالغربة، فيها

حتى ميكن قواميسها غير متوفرة فإن سلبياتها أما يزورها. أن إذا قدر له بلغة أجنبية

املمكن تطويرها، من أنه إنها محدودة؛ إال الصم وغيرهم دون معاناة، كما بني نشرها

متخصصة. قواميس استحداث أو مفرداتها عدد وزيادة قواميسها بتوفير وذلك
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اتمع، بحيث في احملتاجة الفئات وحماية توعية يلزم وقوي سليم مجتمع لبناء

غير أو طبيعية،  لظروف نتيجة كانت سواء مستقبالً؛ اتمع على عالة  تكون ال

متابعة على  القدرة  عدم إلى بهم تؤدي التي الطارئة احلوادث حاالت  مثل طبيعية،

أفراده من فرد كأي اتمع يشاركوا في أن وبني بينهم وحتول الذات، على باالعتماد احلياة

واملكان العمل وتسخيرها في وإمكاناتها طاقاتها حسب فئة ومؤثر، كل فعال بشكل

عامة. اتمع خلدمة املناسب
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الرعاية أهمها من  القضايا، بهذه تهتم التي املؤسسات من العديد هناك

١٩٨٣م عام أنشئت «دهوك» التي محافظة في االجتماعية الرعاية مثل االجتماعية؛

العمل في أربيل، والتابعة لوزارة االجتماعية للرعاية العامة للمديرية تابعة كمديرية

مثل األيتام للرعاية، احملتاجني الناس إلى اخلدمات وتقدم املديرية االجتماعية. والشؤون

احلضانة. دور وأطفال أنواع العوق، وكاملسنني ذلك جميع مبا في االحتياجات اخلاصة، وذوي

وتعليمي دراسي معهد عن عبارة للصم والبكم، وهو «هيوا» معهد أقسامها أهم ومن

تعليم ويتم االبتدائي، األول الصف من ويبدأ العاهة. تلك يعانون من الذين لألطفال

الصم تعليم  مجال في  متخصص كادر بواسطة اجلنسني كال من  األطفال  هؤالء

اإلشارات بلغة التعليم مجال  دورات في عدة الكوادر في هذه  شاركت وقد والبكم.

وقيام والنفسي، االجتماعي اإلرشاد مجال  في الدورات  الى  إضافة الشفاه،  وحركة

وذلك والبكم، الصم األطفال لعوائل  ااالت مختلف في دورات  بفتح املعهد كادر

شعبة البحث تقوم كما وعائلته. اخلاصة ذو االحتياجات بني الطفل العالقة لتقوية

فيها يعيش التي البيئة طبيعة على للتعرف األطفال لعوائل دورية االجتماعي بزيارات

املشكالت حل ومحاولة محيطه، في الطفل بها يعامل التي املعاملة ونوعية الطفل

املدرسة(٧٠). أو البيت في سواء الطفل، تواجه التي
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بتقدمي االهتمام زيادة إلى والتكنولوجي التربوي في االني التطورات ساعدت لقد

تعليم في الكمبيوتر استخدام طريق األصم عن التلميذ قدرات مع برامج تتناسب

التلميذ وأن خاصة التعلم، على والتحفيز والتشويق باإلثارة يتميز كونه الفئة، هذه

التربوية الدراسات أشارت ولقد احلواس، باقي من أكثر البصر ويركز على يعتمد األصم

السمعية اإلعاقة لذوي التربية والتعليم في مجال للحاسوب استخدام أول أن إلى

الدراسات وأظهرت "ستانفورد"(٧٠-٧٤)، جامعة في واحلاسوب التعليم برنامج في كان

املعلمني إتقان أهمية على أكدت كما السمعية، اإلعاقة ذوي التالميذ زيادة مهارات

مساعدة في البرامج وبعض النطق باستخدام احلاسوب عيوب عالج في واألخصائيني

واملعلم. الصم التالميذ بني وتسهيل التواصل
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الصم الذين للتالميذ احلقيقية الظواهر بعض نقل على يساعد احلاسوب كما أن

يصعب مشاهدتها لبعدها التي وخاصة الظواهر أكثر، حاسة البصر يعتمدون على

ويسهل الظواهر هذه يعالج برنامج بتصميم بيئتهم، في حدوثها لندرة أو املكاني

في الكمبيوتر في استخدام وهذه العملية املتمثلة ممكن، وقت بأقل التعلم عملية

١٩٩٣م عام الكمبيوتر في استخدم وبهذا التعليم. عملية إطار في التعليم تدخل

في سورية. والبكم لتعليم الصم

بالعجز مباشراً تأثيراً يتأثرون محلي مجتمع أي سكان ربع أن املتحدة األمم خبراء ويقدر

أما اخلاصة االحتياجات ذوي لرعاية األسرة أفراد ينفقها التي واملوارد طريق الوقت عن

واحد شخص سوى الصحية اخلدمات من االنتفاع يستطيع ال النامية البلدان  في 

ذوي األطفال في تدريب في سورية العمل كان منطلق أشخاص. لهذا عشرة كل من

يلي: ما وفق طالب الصم والبكم من اخلاصة االحتياجات

أكثر حضارة  عمالً اخلاصة، االحتياجات ذوي الطالب لهؤالء عمل إليجاد السعي  ˚

وتقدماً. إنسانية وأكثر

موظفاً املستقبل في اخلاصة االحتياجات  ذو  الطالب يكون أن املوانع من  إزاحة  ˚

واملعلومات، البيانات بإدخال يقوم مؤسسة أو إدارة أي في احلاسب بقسم يعمل

سليم. أي موظف مثل مثله إدخال املعطيات، حقيقي على بشكل يتقن العمل

معاجلة  في املتخصصة النشر دور إحدى في  اخلاصة االحتياجات  ذو يعمل أن  ˚

آخر. إنسان أي مثل مثله املكتبي، أو النشر النصوص

في  جداً واسعة مخيلة ميتلك الذي اخلاصة االحتياجات ذو أمام العوائق  إزالة كل  ˚

والرسومات لألشكال خالله كمصمم من ينطلق يديه بني طيعة أداة الكمبيوتر جعل

الطباعة واإلعالن. مجاالت من العديد في املطلوبة

الكمبيوتر  لعلوم مدرساً يصبح أن املمكن من أنه حتى أمامه، املستقبل آفاق فتح ˚

والبكم. الصم معاهد في والبرمجة
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شريحة جعل هو سورية في االحتياجات اخلاصة ذوي رعاية من الهدف فإن وبهذا

ناجحة اخلاصة، فعالة ذوي االحتياجات األخرى من الشرائح جانب إلى والبكم؛ الصم

وضعها مت التي اخلطة الزمنية تضمنت ولقد وجه. أكمل على دورها تؤدي مجتمعها في

اخلاصة عدة جوانب: االحتياجات ذوي لتدريب

اخلاصة: متت ذوي االحتياجات للطالب النفسية وإجراء الدراسة املعلومات جمع  ˚

ذوي للطالب محددة اختبارات إجراء خالل املعلومات من وجمع النفسية الدراسة

من تأهيلهم نفسياً وبالتالي واالصطفاء، الفرز عملية اخلاصة بإجراء االحتياجات

املعلومات جمع في استند باخلوف والضعف؛ ولقد اإلحساس كسر حاجز حيث

وأصدقائهم. وأقاربهم اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال من أهل جمعه مت ما إلى

ومستوى الطالب العلمي على مستوى اختبار خالل إجراء من كان حتليل الدراسة:  ˚

طالب لكل االختبار مت إذ املعلومات، تذكر على استيعابهم وقدرتهم ذكائهم ومدى

ممتاز. بشكل املتابعة في ورغبتهم قبولهم مدى لنستخلص بشكل إفرادي

على  الفعلي بالعمل للبدء وعلمياً: نفسياً اخلاصة ذوي االحتياجات الطفل تأهيل ˚

العمل، جو على اإلنساني الطابع  إضفاء املرحلة هذه في مت الكمبيوتر، أجهزة

لهم صديقاً  الكمبيوتر ويصبح  وأخوة، أبناءً والطالب أباً املدرس يصبح  بحيث

املدرس بني  الوصل صلة فالكمبيوتر وخياالتهم، أفكارهم للتعبير عن ووسيلة

والبرنامج، والصوت. اإلشارة، خالل من والطالب

أعمارهم  تتراوح اخلاصة االحتياجات ذوي أطفال باستيعاب البدء مت الطالب: أعمار ˚

عشرة. والرابعة السابعة بني

والبعض  والكتابة القراءة يجيد منهم البعض كان العلمي للطالب: املستوى ˚

أيهما. من شيئاً يتقن اآلخر ال

والنطق  السمع انعدام األول: القسم والبكم:  الصم لشريحة  اإلعاقة  مدى ˚

من خالل جداً. بشكل صعب لكن محاولة النطق والقسم الثاني: بشكل كامل؛
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اإلشارات حيث من التفاهم طريقة حتديد ميكن عند الطالب حتديد مدى اإلعاقة

للتدريب. مجموعات دراسية إلى تقسيمهم أن مت بعد حركة الشفاه، أو

- مرضية  اإلعاقة: وراثية أسباب ˚

والبكم: الصم شريحة إليه وصلت الذي العلمي املستوى مراحل

املركز  ثم ومن واحلاسوب، للعلوم الشبيبة  نادي  في كانت األولــى: املرحلة ˚

البرمجة لغة على الطالب تأهيل سلمية، حيث مت في املعلوماتي االستشاري 

.(٧٥)(Basic) "بيسك"

مراعاة  للكمبيوتر، سلمية مركز في متت تليها التي  واملراحل الثانية: املرحلة ˚

متطورة والبرمجيات األجهزة حيث للطالب، والعلمي  التقني املستوى لتطور

هذه في تناولت للتعلم منهجية خطة وضع ومي مالءمة، الشرح أكثر ووسائل

املفاتيح لوحة استخدام على الشخصية، مع التدريب باألجهزة املرحلة التعريف

متنوعة. خالل برامج من وإجنليزي) (عربي اللغتني في املطلوبة السرعة لتحقيق

في  دوس (MS-DOS) للتحكم إس إم تشغيل نظام أوامر إتقان الثالثة: املرحلة ˚

والبرمجيات. امللفات إدارة

نظام  ومرونة شمولية األكثر التشغيل أنظمة إلى االنتقال الرابعة:  املرحلة ˚

إصداراته. بكافة النوافذ تشغيل

برامج  خالل من وواسع تقني بشكل العمل وتخصيص تكثيف اخلامسة: املرحلة ˚

املكتبي. النشر

ونشرات  بطاقات وتصميم واإلعالن، الدعاية برامج إلى االنتقال السادسة: املرحلة ˚

استخدام وبرامج والتصوير الرسوم برامج خالل من مجالت وأغلفة وبروشورات

الضوئي. املسح

اططات  لرسم الهندسي التصميم برامج استخدام السابعة: املرحلة ˚

اطط إيجاد وبالتالي التصميم، أبعاد بإعطائهم وذلك املعمارية، الهندسية

مناسباً. ما يرونه وفق املطلوب

٨٠



٨١

جـهـــودالـرعـــايــة
ث..

لالثـالـ
صـ

الفـ

والبرمجيات.  النظم احلالي لكافة التطور الثامنة: متابعة املرحلة ˚

بني تقنية املعلومات وتقنية الكامل واالندماج املعلومات، تقنية ثورة فإن وبالطبع

القيود ورفع اإلنترنت شبكة فتح  إلى أدت السرعة فائقة  شبكات عبر االتصاالت

االحتياجات ذوي شرائح كافة بني احلواجز وكسر املراكز والفروع، مع للتعامل املفروضة

إلخ(٧٥). .. بني املنزل واملؤسسة؛ مواقع العمل، بني املعلومات تبادل إذ ميكن اخلاصة،

الغربية الدول

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

في العالي  التعليم  مؤسسات في املسجلني السمع فاقدي  الطلبة عدد يقدر 

دول جامعات في أخرى جانب آالف إلى ٢٥ ألف(٧٦)، حوالي األمريكية املتحدة الواليات

االحتياجات ذوي بخصوص الطلبة املنشورة الدراسات فإن أغلب األوقات، وفي أخرى.

بالتحديد ينطبق األصم تعريف أن غير السمع، فقدان مدى حتدد ال اخلاصة سمعياً

استخدام أحوالهم من يحسن  وال للسمع شديد بفقدان املصابني الطلبة على

العالي، التعليم مبؤسسة األكادميية أنشطتهم في للسمع املساعدة اخلاصة األجهزة

الفصول الدراسية(٧٦-٧٧). معدوميه في أو السمع ثقيلي الطالب أولئك فإن وبالتالي

خالل كبيرة بصورة تزايد والكليات في اجلامعات الصم الطالب الواقع، إن عدد وفي

من العديد جانب  إلى العليا للدراسة برامج عدة هناك  إن إذ املاضية. عقود العدة

تضم حيث األمريكية؛ املتحدة الواليات الصم في  الطالب لقبول الصغيرة  البرامج

حوالي نيويورك والية في للتقنية روتشستر مؤسسة في للصم القومية املؤسسة

٦٠٠ طالب دراسات عليا(٧٦). جانب إلى طالب ١٣ ألف

É``«fÉ```ŸCG

وتسهر  شخص، ٨٠ ألف إلى أملانيا في السمعية االحتياجات اخلاصة ذوي عدد يصل

متثيل على  (Deutsche Gehörlosen-Bund e.v) بالصمم للمصابني األملانية الرابطة
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أنشأت وقد واملهنية. والثقافية والسياسية  االجتماعية  ومتطلباتهم  مصاحلهم

تعليم دروس تعرض التي املؤسسات وعناوين مواعيد ترصد إلكترونية صفحة الرابطة

اليوم الثقافي مثل الثقافية والتظاهرات تكتشف املناسبات كما والبكم، الصم لغة

قائمة الصفحة توفر  كذلك والبكم.  الصم للغة برلني مهرجان أو للصم األملاني

باإلعاقة للمصابني الضرورية التقنية األدوات أو للصم اصصة واالت بالصحف

االتصال عناوين فضالً عن املمكنة، االقتراحات كل املنبر هذا على يعلن حيث السمعية؛

يعانون الذين األشخاص مواضيع تعالج التي اإلضافية واملواقع اإلقليمية بالرابطات 

هذا املرض. من
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والتغير عاماً أربعني من استمر أكثر الذي لالستقرار السياسي السويد نتيجة تعتبر

للرفاهية حتقيقاً  وأعظمها العالم دول أغنى من التعليمي النظام بنية في اجلذري

خالل من السويدي اتمع في فرد لكل احلكومة وتقدم واالجتماعية،  االقتصادية

عن والعاطلني السن لكبار ومعاشات الصحية الرعاية االجتماعية اخلدمات برامج

مجانياً. وتعليماً دراسية ومنحاً العمل

فرص لديهم تكون أن ينبغي والشباب األطفال كل السويدي، التعليم لقانون وطبقاً

االجتماعية والظروف  السكن ومكان  اجلنس  عن النظر بصرف التعليم، في متساوية

مواطنني ليكونوا واملهارات باملعرفة الطالب تزويد على القانون ويركز واالقتصادية

قانون أن كما اخلاصة. احلاجات ذوي للطالب االعتبار ويعطى اتمع. في مسؤولني وأعضاء

التعليمي. العجز ذوي البالغني تعليم يتضمن وهذا للبالغني، التعليم حق التعليم مينح

وللطالب الوظيفي العجز لطالب العالجية اخلاصة الصفوف من معني عدد هناك

مسؤول اخلاصة احلاجات لتعليم السويدي فاملعهد اجتماعية. مشاكل لديهم الذين

الطالب بحيث يتلقى والبلديات، واملدارس واآلباء للطالب اخلاصة دعم احلاجات تأمني عن

السمعي الضعف ذوي لألطفال موجه الدعم وهذا ممكن. تعليم أفضل وظيفياً العاجزون

٨٢



٨٣

جـهـــودالـرعـــايــة
ث..

لالثـالـ
صـ

الفـ

العاجزين املهاجرين املتعدد، واألطفال العجز أو اجلسدي العجز ذوي واألطفال والبصري

وينتج يطور رئيس مركز له املعهد أن كما والكفيفني، والبالغني الصم الرؤية ضعيفي

اخلاصة. احلاجات ذوي لتعليم األخرى التعليمية واملساعدات املواد ويوزع

اإلشارة لغة األولى هي تكون لغتهم والذين وضعيفي السمع الصم األطفال ويتلقى

مدارس لألطفال هناك أيضاً كما أن الدولة. في اخلاصة املدارس من واحدة في التعليم

متعددة. لديهم احتياجات اللغوي والذين ذوي العجز ولألطفال السمع وضعيفي الصم

نظامية. فصول في يداومون التعليمي العجز ذوي األطفال فإن معظم حال، كل على

الطرق من بعدد الصف الدعم في الدروس حضور في لديه صعوبة الذي الطالب أما

في الطفل تعليم أو الصف، في الطفل  ومساعدة اخلاص،  التعليمي املعلم كدعم

ممتدة لفترة املرضى أما الطالب النظامية. الصف خارج غرفة خاصة عالجية مجموعة

في بالتعلم لهم  يسمح املرض، بسبب تكراراً املدرسة عن يغيبون الذين أو الزمن من

اإلمكان قدر تتوافق وهي الطبيب، مبوافقة فقط متنح التعليمات أو البيت، وهذه املشفى

النظامية. الصف غرفة تعليمات مع

إلى املركز  نشاطات  وتهدف اخلاصة،  احلاجات  لتعليم حكومية مراكز أربعة هناك

أو الصم، أو السمع ضعف في بدون البصر مع أو والشباب ضعيفي األطفال تعليم

السمع ضعيفي أو الصم الطالب وكذلك شديد، لغوي أو عجز تعليمي لديهم عجز

ضمن اموعات لهذه التطور تعزيز هو املراكز هذه  وواجب التعليمي. العجز ذوي

اخلاصة احلاجات بحث النشاطات وتشمل والشباب. لألطفال العامة املدرسة  نظام

أوليائهم، أو الطالب آلباء اإلضافي والتدريب والتعليم املعلومات وتزويد والتدريب

وتبقى املعلومات وتوزع أيضا املراكز جتمع وسوف والكوادر األخرى. للمعلمني وكذلك

وكالة إن والشباب. األطفال وتطوير تعليم في والتطور البحث مع معاصرة على

واملدرسة اخلاصة احلاجات لتعليم السويدي هي املعهد األصلية للمراكز املركزية اإلدارة

برنامج في يداومون التعليمي العجز ذوو األطفال التعليمي، العجز لطالب اإللزامية

أو  اإللزامية املدرسة في إما  سنوات، ٩ يشمل الذي التعليمي العجز لطالب خاص
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املدرسة في يداومون شدة األقل التعليمي  العجز ذوو  فاألطفال تدريبية. مدرسة 

من االستفادة على غير قادرين يكونون والذين األشد، العجز ذوو اإللزامية، واألطفال

مدرسة في فيداومون التعليمي، العجز لطالب اإللزامية املدرسة في املقدم التعليم

تدريبية(٧٨).

كافة في لالمتحان التقدم ميكنهم العليا الثانوية املدرسة في يداومون ال والذين

للطالب العليا الثانوية املدرسة تلتزم الوطنية. البرامج من كجزء  املقدمة املقررات

(Upper Secondary School for Pupils with Learning Disabilities) التعليمي العجز ذوي

العليا الثانوية مبتطلبات الوفاء من  يتمكنوا  لم  الذين  للشباب، تقدم بأن البلديات

العليا الثانوية برنامج في مكانًا  التعليمي، العجز ذوي  الطالب كأولئك  النظامية

العجز ذوي  للطالب  النظامية  العليا الثانويات ومثل التعليمي. العجز  ذوي للطالب

الوطنية البرامج  وعدد خاص. بشكل مصممة وطنية فردية برامج لها التعليمي 

في اصصة والبرامج النظامية العليا الثانوية املدرسة في البرامج من أقل املقدمة

التعليمي العجز ذوي للطالب العليا الثانوية البرامج وكافة اإلعدادي. املهني التدريب

ساعة،   ٣,٦٠٠ املقرر؛  ساعات من مضمونا عددا وتقدم سنوات ٤ مدتها برامج هي

التعليم ويقدم اصص. البرنامج ذات واملواد األساسية اجلوهرية املواد بني مقسمة

أو فردية وطنية برامج شكل على مهنيا تدريبا التعلم عن للعاجزين األعلى الثانوي

األعلى الثانوي للتعليم  تعود  التي  البرامج لتلك  ومشابهة  خاص  بشكل مصممة

وموجهة العدد في قليلة التعلم  عن للعاجزين الوطنية البرامج  وتكون النظامي.

سنوات. ٤ املهني وتستغرق التدريب نحو خاص بشكل

فله املدارس، من نوع وهو عقلياً، اخلاصة االحتياجات ذوي من  البالغني تعليم  أما

خاص بشكل املنهج تخطيط ولكن مع للبالغني، األعلى الثانوي التعليم منهج نفس

لدراساتهم وفقاً للطالب السابق التعليم إكمال هي ومهمته خاصة. زمنية وجداول

املؤهالت متنح أن ميكن  (sarvux) برامج فإن  وهكذا ومواقفهم. وخبرتهم السابقة 

وكذلك عقليا، اخلاصة االحتياجات لذوي اإللزامية املدرسة مع وبالتساوي الفردية باملواد

العليا. املدارس الثانوية في املهنية الدراسات
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كان بل السابع، العقد قبل الصم مبجتمع تسميته ميكن نيكاراجوا ما في لم يكن

يستخدمون وكانوا البعض، بعضهم عن معزولني اتمع خضم في يعيشون الصم

أفراد أسرهم للتواصل مع حياتهم اليومية خالل طوروها ما سرعان وإمياءات إشارات

وأصدقائهم.

على الصم األطفال حصل حيث ١٩٧٧م، عام في أول مدارس للصم تأسست ثم

نحو تدريجي، املدارس، على هذه طلبة وقام البعض، بعضهم مع للتفاعل فرصة أول

اإلشارة بلغة اليوم يعرف فيما باليد، االتصال على تعتمد بهم خاصة بتطوير لغة

في املراهقة سن في لألطفال صوتية مدرسة افتتحت ١٩٨٠م، عام وفي النيكاراجوية.

ليبريتاد». «فيال سميت ماناجوا

كان حيث عام ١٩٨٣م، في ٤٠٠ طالب املدرستني كلتا إلى املنضمني الطالب عدد بلغ

اقتصر فيما الشفاه. وقراءة احملكية األسبانية  تعلم ينصب على البداية في التركيز

مبسطة إشارات استخدام طريق عن التهجئة على املعلمني من قبل اإلشارات استخدام

الطالب فشل بسبب وذلك كبيراً، جناحاً يالق لم البرنامج هذا لكن احلروف. للداللة على

أعطاهم الطالب من اتمع هذا تكوين أن غير الكلمات. تركيب مفهوم  إدراك في

التواصل هذا عن نتج الصفوف الدراسية. البعض خارج بعضهم مع للتواصل الفرصة

لتتطور بيوتهم في يستخدمونها  األطفال كان التي والدالالت  اإلشارات أن جتمعت

اإلشارة النيكاراجوية. لغة اسم اللغة هذه مراحل أولى على أطلق فشيئاً. شيئاً

مت إشارة  لغة هي  ،(Idioma de Señas de Nicaragua) النيكاراجوية اإلشارة لغة

نيكاراجوا غرب من املدارس في عدد في الصم األطفال قبل من بشكل عفوي تطويرها

خاصة أهمية اللغة هذه القرن العشرين. وتشكل والثامن من السابع العقدين خالل

اجلديدة(٧٩-٨٠). والدة اللغات كيفية لدراسة نادرة فرصة تتيح أنها حيث اللغويني، لدى

اعتباره ميكن اإلشارة، وهنا تطور نظام من مراحل مرحلة أية في الباحثون يختلف

قبل من البيوت كان يستخدم في أن النظام الذي بذاتها. فالبعض يعتقد قائمة لغة
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حني في لغة. ليدعى لتؤهله املقومات الكافية على يحتوي كان نيكاراغوا األسر في

إشارتهم اجتماع من عنها وما نتج األطفال فيها جتمع التي املرحلة إلى البعض ينظر

سناً، األصغر األطفال يخدع أن على قادراً كان للتواصل نظام تطوير في  اتلفة

اللغة أن ويرون تعلمها، يجب لغة فعالً هي اإلشارات هذه بأن االعتقاد على ويدفعهم

مثل مثلها كاملة لغة تعلم الصغار الذي األطفال من األول اجليل هذا في تشكلت قد

كما تاريخية، تطورات عن عبارة ما أتى بعد ذلك كان وأن البشري، التاريخ في لغة أية

اآلخرى(٨١-٨٤). اللغات مع احلال هو

نظام عن طريق احلاسوب وباستخدام يدوياً تكتب النيكاراجوية اإلشارة لغة غير أن

النصوص من مكتبة أكبر حالياً اللغة هذه ومتلك ١٩٩٦م. عام منذ اإلشارات كتابة

في مجلدات ضمن هذه النصوص ثالثة ومن أخرى. أية لغة إشارة مقارنة مع املكتوبة

ومجموعة األسبانية، اللغة لتعليم وكتب النيكاراجوية، اإلشارة لغة في القراءة تعليم

باألسبانية. القصص من

عاصمة في الصم مدارس طلبة من أجيال ثالثة على أجريت  دراسة  استنتجت

اللغة(٨٥). قواعد بناء حتدد األطفال بها يتعلم التي الطريقة ماناجوا، أن نيكاراجوا،

الرسوم من يعرض شخصية الطلبة الصم شريط فيديو الدراسة على عرضت وقد

احلادث أن يصفوا وطلبت منهم التل أعلى من تسقط قطة وهي على شكل املتحركة

باستخدام سناً قاموا األكبر الطلبة أن وجد  حيث اإلشارة، لغة خالل استخدام من

في سمعهم املعافون األشخاص يستخدمها التي اإلشارات تشابه التي إشارات اليد

بالتفاعل قاموا والذين سناً األصغر إال أن الطلبة مادياً. احلادث بالكامل وقاموا بتقليد

وقاموا اإلشارات، من معقدة سلسلة باستخدام قاموا اآلخرين الصم  األطفال مع

هذه تشابهت وقد متاماً. احلادث لنقل بالتسلسل وترتيبها مراحل احلادث إلى بتقسيم

باستخدام الكالم لغات واجلمل في الكلمات بناء بها يتم التي الطريقة العملية مع

الصغار األطفال بها التي تعلم الطريقة أن يبني مما خطية، بناؤها بطريقة يتم مقاطع

اللغوية(٨٦-٩٨). القواعد لهذه وفقاً تشكيلها إعادة في ساعدتهم قد اإلشارة لغة
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التنظيم نحو متيل تعلم طريقة لديهم األطفال أن  الدراسة نتائج  أظهرت وقد

اللغات كل كون عن مفيدة معلومات يقدم قد ذلك وأن للمعلومات، والهرمي اخلطي

خصائص العالم تبني أنحاء جميع للمعلومات. فاللغات في وهرمي تنظيم خطي فيها

أشارت وقد الطريقة. بهذه االتصال نحو بيولوجياً مييلون البشر وأن متشابهة، إنشائية

بناء في هاماً دوراً تلعب قد اللغة بها يتعلم األطفال التي الطريقة أن اجلديدة الدراسة

اللغوية(٩٩-١٠٠). القواعد هذه

اللغة، بها التي تطورت للطريقة فهماً عميقاً أيضاً اجلديدة الدراسة قدمت ولقد

بالنسبة البيانات هذه على للحصول طريقة هناك ليست أنه هو املثير الشيء وأن

أن يذكر ومما هذا، الوراء(٨٢). إلى بالزمن العودة إمكانية  لعدم  وذلك املنطوقة للغات 

بالبالغني، مقارنة لتعلم اللغة أفضل بقدرات عادة البلوغ يتمتعون فترة قبل األطفال

البلوغ، وال عند عادة القدرة تختفي هذه أن إال اجلديدة؛ اللغات تعلم عليهم يسهل مما

واضح. غير ذلك سبب يزال

Ú°üdG

االحتياجات ذوي لرعاية الهامة  اإلجراءات من سلسلة  الصينية احلكومة  اتخذت

مثل العالي التعليم اخلاصة فرص تلقي االحتياجات ذوي الطالب منح ومنها اخلاصة،

االحتياجات ذوي خاصة بالطالب عليا معاهد أربعة الصني أنشأت وقد املعافني. أقرانهم

متزايداً عدداً منح الذي األمر لهم، خاصة مقررات املعاهد بعض خصصت اخلاصة، كما

صيني معهد أول تأسس وقد باجلامعات. االلتحاق فرص اخلاصة ذوي االحتياجات من

جيلني مقاطعة فى تشانغتشون جلامعة تابع كمعهد ١٩٨٧م، عام بهم في خاص

فرص اخلاصة االحتياجات  ذوي للطالب  املعهد أتاح وقد الصني(١٠٢). شرقي  شمال 

طالب. كما خصص املعهد  ٥٠٠ من أكثر حالياً به يدرس حيث العالي، التعليم تلقى

كان الطالب فلما احتياجهم، ودرجات اخلاصة االحتياجات ذوي أحوال تتوافق مع مقررات

التفكير نسبياً في لكن قدرتهم قوية والكالم، السماع يستطيعون ال والبكم الصم

والرسم. الفني التصميم مقررات املعهد خصص لهم فقد واملالحظة، التصويري
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كما للطالب، واملعيشية املالئمة الدراسية الظروف تهيئة على حرص املعهد وقد

اخلاصة، االحتياجات ذوي الطالب الستخدام صاحلة كاملة التجهيزات مختبرات أنشأ

أجهزة مختبر يوجد  حيث املتقدمة، التدريس  أجهزة  مختلف توفير إلى باإلضافة

اتصاالت شبكة عبر معمل يرتبط إلى والبكم، باإلضافة الصم بالطالب حاسوب خاص

وميكن لكافة  دولة، ١٣ من أكثر الشبكة تلك إلى انضمت وقد بعد. عن للتعليم دولية

أماكن مختلفة، الوقت من نفس فى الشبكة عبر واحد درس املشاركة في الدارسني

نسخة  ٢٠٠ ألف تضم أكثر من مكتبة أيضاً وميتلك املعهد التفاعل بينهم. ميكن كما

على اخلاصة االحتياجات ذوي املعهد الطالب يشجع نفسه، الوقت وفى الكتب. من

االندماج فى قدراتهم وثقتهم رفع أجل من األسوياء، الطالب مع التبادل واالتصاالت

اتمع. مع

عقبات اخلاصة االحتياجات ذوو الطالب منها يعانى التى اجلسمانية العيوب ما زالت

التعليم جودة ورفع معهم التبادالت تعزيز كيفية تلقيهم املعلومات، وأصبحت أمام

املدرس يواجهها التي الصعوبات بني ومن املعهد. في أستاذ لكل أساسية مهمة 

معافني، طالب مع بسيط أمر عن حتدث إذا والبكم،أنه الصم  الطالب تعليم خالل 

من بد ال السمعية، اخلاصة االحتياجات ذوي للطالب بالنسبة لكن فوراً، فسيفهمونه

اإلشارة لغة أن واملعروف  األحيان.  بعض في الكتابة بجانب اإلشارة لغة إلى اللجوء

من التدريس لهيئة بد ال كان لذلك العامية. اللهجة مثل ألخرى، منطقة من تختلف

خالل العمل. باستمرار وتطويرها تعلمها
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الراهـن الوضـع
من بذلك يتعلق وما الصم تعلم على أجريت التي البحوث من هائل كم هناك

الطلبة الصم جتارب إلى تتطرق من البحوث املنشورة القليل أن غير ومنو إدراكي؛ ذاكرة

محدودة محاوالت مع األطفال على أجريت غالبيتها  إن حيث العالي، التعليم في

جترى التي البحوث أن واإلشكالية البالغني. قدرات منو على التداعيات الستنباط

باحثون بها يقوم للصم بالنسبة التعليم أوجه عن العليا الدراسات مؤسسات في

سمعهم(١٠٣-١١٣). في معوقني في غياب طلبة سمعهم، في معافون

والذاكرة ااطبة أساس على قائمة برامج وجود على البحوث بعض ركزت وقد

الصم ذاكرة كيفية احتفاظ أجريت لدراسة من البحوث القليل حيث إن املدى؛ القصيرة

التعليم في املتطلبة املعرفة الواقعية من متناسقة ملواضيع بنماذج الطويلة املدى

الثانوية املدارس خريجي قدرة محدودية  إلى تشير دراسات  هناك أن ورغم العالي.

الصعوبات أن يفترضون الباحثني من كثيراً أن إال والكتابة، القراءة على الصم  من

ستكون اجلامعية الدراسات في بالقبول يفوزون الذين الصم تواجه قد التي األساسية

للمقررات الفكرية  املتطلبات  نتيجة تكون ولن والتواصل، االتصال صعوبات في

.(١١٣-١١٧ الدراسية(١٠٣،

الدراسة. طرق في محدودة سبالً يسلكون أن الطالب العالي على التعليم دلت بحوث وقد

كالهما يعتمد النص، قراءة بكيفية اخلاص العلمي للتحصيل مستويني على التعرف مت وقد

املستويان هما(١١٨): هذان التركيز عليها، التي يجري النص مادة خصائص على

أنه أي ذاته،  النص لتعلم اهتمامه الطالب  يوجه  حيث للتحصيل: السطحي املستوى   ˚

استظهاري. تعليم مخطط اتباع على أنه مرغم تكراره، مبعنى إلعادة النص يستظهر

جهده  يوجه أي النص؛ ملضمون عنايته الطالب يوجه حيث االستيعاب: مستوى ˚

علمية. قضايا أو نظريات مثالً من املؤلف، يقصده ما الستنباط

بخصوص الطالب من مجموعة على أجريت دراسة النتيجة نفس إلى توصلت وقد

متوالية، بحوث خالل من تأكدت النتائج أن  كما العامة(١١٨). األكادميية دراساتهم
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التعامل عند  باألخص االستيعاب  في التعمق وسيلة يتبنون الطلبة أن تبني حيث

البحث مبحاولة مدفوعني العالي، التعليم في منهم املطلوب املقتضب التعلم مع 

يتبعون بينما هذا، الشخصية. الحتياجاتهم البرنامج التعليمي بالنسبة أهمية عن

مقترناً ومرهقاً، مكثفاً دراسياً برنامجاً يواجهون عندما التعلم في السطحية أسلوب

سطحية(١١٩-١٢١). بصورة يهتم بتعلم املواد تقييم بأسلوب

التعليم في واالستيعابية السطحية التعليم وسائل بني الفوارق تأكدت  وقد

في الطالب مع  مباشرة اتصاالت  أساس على قائمة أخرى بحوث خالل من العالي

خالل من سواء الطالب استفتاء، أسلوب أن غير املتحدة؛ وهولندا واململكة أستراليا

القيام صعوبة إلى جانب التجارب، على القائم لتأويل معرضة أو مناذج أسئلة املقابالت

محاوالت عدة جرت الصعوبات، تلك على للتغلب الطالب(١٢٢-١٢٨). من كبير عدد مع بها

بوضع عملية آليات استخدام املباشر مع الطلبة من خالل التعامل أساليب لصياغة

اآلليات: تلك أهم من كمية. فحص قوائم

 (Approaches to Studying Inventory) (ASI) الدراسة»  رصد لقوائم «سبل  ˚

املتحدة(١٢٩). اململكة في املستخدمة

املستخدمة  (Study Processes Questionnaire) (SPQ) «استبيان عمليات الدراسة»  ˚

وكندا(١٣٠). أستراليا في

في (Inventory of Learning Processes) (ILP) التعلم»  عمليات رصد «قائمة  ˚

املتحدة األمريكية(١٣١). الواليات

في والسطحي املتعمق األسلوب بني التمييز تعضيد في اآلليات هذه ساعدت

الطالب بعض ميل بني فارق بوجود شائعاً  اعتقاداً هناك  أن رغم املعرفي، التحصيل

التي املواد ترديد إلى مجرد آخرين يدرسونها وميل طالب التي إدراك معاني املواد إلى

هو املعاني إدراك على احلرص وبينما املدرسية. االختبارات تخطي بهدف  يدرسونها

استظهر ما ترديد على بالقدرة االكتفاء أن إال العالي، التعليم برامج مقدمي هدف

من املرجوة األهداف على الواقعية تتغلب عندما اجللية القدرات ميثل مواد علمية من
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الطالب كاهل  تثقل التي الدراسية األحوال تقتضي عندما وذلك العالي، التعليم

الدراسية(١٠٣). املادة أهداف وحتقيق استيعابه تقييم عن تعجز بينما الدراسية، باملواد

النصوص، في والتعمق املعاني استخالص بني اجتاه التمييز ألدبيات بحوث وفي بحث

جودة على التركيز يجتاز الذي ال النقلي واالجتاه العالي، بالتعليم الدراسة في أسلوب

عديدة دراسات وجود تبني سطحية، بصورة النصوص وتكرار املعلومات وترديد الذاكرة

االستنتاجات في الدراسات وتالحمها تلك اتفاق ومع دول العالم. من العديد في أجريت

حد إلى متناثرة البحوث نتائج فإن العالي، التعليم حتصيل في التعمق اخلاصة بأسلوب

بني التعليم تلقي في السطحي األسلوب لتجلي بالنسبة تباين هناك أن كما كبير،

كوجن هوجن في التعليم العالي مؤسسات سبيل املثال، تروج على مؤسسة وأخرى(١٣٢).

الرتيبة اخلطوات  أسلوب  الطالب  يتبع حيث الدراسة، في الضيق بالنهج يسمى ملا

والتحصيل طرق الدرس أن ممارسة إلى يشير وهذا املعلومات(١٣٣). استيعاب في املتالحقة

من املطلوب  من فإن وبالتالي  احمللية. الثقافة  على  كبير حد  إلى تتوقف احملبذة  غير

طرقاً تتبنى  أن العالي التعليم في العلمي التحصيل ملسألة تتطرق التي  البحوث

التعميم(١٣٤). دون البحث مالئمة ملوضوع

بينها من املوضوع، هذا في البحث آليات  على  إشكاالت هناك أن املؤسف ومن 

الدراسة» عمليات «استبيان آللية الفرعية  املعايير  بعض مكونات على حتفظات

«حتليل طريقة كذلك، فإن السطحية. التحصيل عملية حتليل إلى املوجهة خاصة تلك

«قائمة آلية مقاييس فإن وباملثل، العوامل. بنية استرجاع في تفشل ما عادة العوامل»

رغم أن اتلفة، للتركيبات وواضحة متناسقة معايير توفر ال التعلم» عمليات رصد

للغاية(١٣٤-١٣٨). محدودة اآلليتان كلتا صالحية فإن وبهذا، اآللية. قوام هي املعايير تلك

إن حيث الدراسة»، رصد لقوائم «سبل آلية مع مماثلة إشكاالت هناك كذلك، فإن

املقاييس بعض تكرار  في عادة  تفشل الطالب  الستجابات العوامل» «حتليل عملية 

واألسلوب املعنى  حتصيل ألسلوب  حصراً املصاحبة املقاييس أن رغم  هذا الفرعية،

وثالثني االثنني  العناصر حصر  البعض اقترح وبهذا تتغير. ال  ثابتة تبدو  السطحي

٩٣



٩٤

عية
م

س
صةال

تالخا
ياالحتياجا

ل ذو
هي

يتأ
فـ

ي
عال

مال
علي

دورالت

التعرف مت التي الفرعية الثمانية املقاييس الدراسة» على رصد  لقوائم آللية «سبل

مختلفة تخصصات عبر السطحي واالستيعاب االستيعاب املتعمق بحوث في عليها

أفرخت اآللية  من املقتضبة الصورة هذه .(١) جدول في كما األصلية، الدراسة في

إلى أدت أنها كما  االستبيان. وتكرار االستخدام إعادة مع تتغير لم متناسقة نتائج

والتخصص واجلنس العمر ناحية الطالب من أفراد بني اجلذرية االختالفات على التعرف

.(١٣٥ األكادميي(١٢٩،

;á«∏°UC’G á°SGQódG ‘ á«YôØdG á«fÉªãdG ÒjÉ©ŸG .(1) ∫hóL

.zá°SGQódG ó°UQ ºFGƒ≤d πÑ°S{ á«dB’ kGô°üæY 32 ¤EG áHÉéà°S’G

»````Yô`````Ø``dG QÉ``«©ŸG≈```æ©`ŸG

ÊÉ©ŸG π«°ü– √ÉŒG

≥ª©àdG Üƒ∏°SCGπ«°üëàdG ‘ QÉ°ùØà°S’G •É°ûf

á∏°üàŸG QÉµaC’G»°SGQódG Qô≤ŸG øe iôNCG AGõLC’ ´ƒLôdG

≥£æŸGh πF’ódG ΩGóîà°SGêÉàæà°S’Gh π«dódG ÚH §HôdG

∞ãµŸG º∏©àdGÖ©°ûàŸG ÒµØàdGh ´ƒ°VƒŸG π«°UÉØJ §°ùÑd OGó©à°S’G

á«aô◊G á≤HÉ£ŸG √ÉŒG

á«ë£°ùdG Üƒ∏°SCGßØ◊ÉH ∫É¨°ûf’G

Qô≤ŸÉH ΩGõàd’Gº∏©àdG ΩÉ¡e ójó– ‘ Ú∏eÉ©dG ≈∏Y OÉªàY’G

πÑ≤à°ùŸG äÉÑ∏£àÃ ΩÉªàg’G ΩóYQò◊G øe IOÉjõc π«°UÉØàdG ≈∏Y OÉªàY’G

π°ûØdG øe ±ƒÿGá«ÁOÉcC’G èFÉàædG ≈∏Y ≥∏≤dGh ΩDhÉ°ûàdG

الدراسة» رصد لقوائم «سبل آلية باستخدام استبيان عملية أجريت ولقد

املتحدة الواليات في الكبرى العامة اجلامعات إحدى في الطالب على املقتضبة

اختيرت حيث الدراسة؛ في السطحي واألسلوب التعمق أسلوب بخصوص األمريكية

إصابات يشمل طبي تاريخ لهم من بني من البحث في املشاركني  الطالب عينة

يصعب تعميم وبهذا فإنه كامالً، تطلبت تخديراً جراحية لعمليات أو اخلضوع للدماغ

صالحية أظهر البحث فإن وبالتالي األمريكية(١٣٥). اجلامعات طلبة على البحث نتائج

من الطلبة. متباينة مجموعات لدراسة الدراسة» رصد لقوائم «سبل استخدام آلية
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حالة دراسة
السمع في بضعف واملصابني الصم الطالب من  مجموعات على دراسة  أجريت

مؤسسات بإحدى املقرارات نفس في املنخرطني الطالب من سمعهم واملعافني في

الدراسة».  رصد لقوائم «سبل آللية عنصراً ٣٢ إلى ملقارنة استجابتهم العليا التعليم

التعليم في الصم  الطالب  سلوكيات بدراسة تختص منشورة بحوث لغياب نظراً

تباين وجود فتراضيات الختبار استكشافية دراسة مبثابة الدراسة هذه تعتبر العالي،

الدراسة»(١٠٣). رصد لقوائم «سبل آللية املكونة بالنسبة للعوامل بني اموعتني

¿ƒª°†ŸG

للصم الفنية القومية املؤسسة ١٩٦٥م عام نيويورك، بوالية روتشستر، في أنشئت

كليات تابعة ملؤسسة  ٨ بني من ككلية ،National Technical Institute for the Deaf (NTID)

الصم مؤسسة تقدم حيث ،Rochester Institute of Technology (RIT) للتقنية روتشستر

التخصصات مختلف مشاركة في ودرجات وشهادات، دبلومات، مؤدية إلى دراسية برامج

كلي إجناز ومستوى كافية، توصيات وجود أساس على الطالب ويتم قبول التطبيقية.

األذنني في السمع يظهر فقدان صوتي واختبار التعليم، الثامنة من يضاهي املرحلة

حوالي ١,١٠٠  لدعم املالئمة البيئة الصم مؤسسة وتوفر ديسبل. ٧٠ عن تقل ال بدرجة

الدراسة  في منخرطني سمهعم، في طالب معافني ألف ١٢ مع مندمجني أصم طالب

الصم مؤسسة في الدراسية املقررات وتستخدم الكبيرة. املؤسسة كليات إحدى في

وااطبة، اإلجنليزية، اللغة وإشارات لغة اإلشارات، تشمل التواصل في متنوعة وسائل

امللتحقون الطالب أما مرئية. مساعدة وأدوات اجلسد، ولغة األصابع، والكتابة، وهجاء

التقوية، ودروس اللغوي، التفسير لهم تقدم مراكز بعدة فمدعومون أخرى، بكليات

يستخدمون قليالً ما األخرى الكليات في املدرسني أن غير املذكرات؛  تدوين وخدمات

اإلشارة. لغة

¿ƒ``cQÉ`°û`ŸG

الفنية القومية املؤسسة طلبة هذه الدراسة كل من تتضمن الشريحة املستهدفة

روتشستر ملؤسسة التابعة األخرى، السبعة الكليات من في أي يدرسون الذين للصم،
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ميكن وبهذا ١٩٩٧/١٩٩٦م. األكادميي العام من الشتوي الدراسي الربع للتقنية خالل

التخصص اجلنس، وفي نفس نفس من السمع في معافى طالب على التعرف ضمان

وبهذا الصم. الطالب من أقرانهم بها يلتحق التي الدراسية املقررات من بواحد ملتحق

بينهم يجمع والتخصص، اجلنس في متجانسني الطالب من مجموعتني تكوين ميكن

ملتحقني طلبة الدراسة في املشاركني يدخل ضمن ولم األقل. على واحد مقرر دراسي

ال وعادة التخصصات، في  السمع  في املعافني يشاركوا لم ألنهم الصم، مبؤسسة

من أن كما السمع، في معافني  طالب وبني بينهم جتمع دراسية بفصول  يلتحقون

كلياتهم. في القبول معافني في السمع في مجموعات بطالب مقارنتهم الصعب

هناك  كان روتشستر، ملؤسسة األخرى في الكليات مدرجني أصماً طالباً ٣٢٠ ومن بني

األكادميي  العام من الشتوي الدراسي الربع خالل ملتحقني مبقررات دراسية طالباً ٢٦٣

روتشستر، مؤسسة مؤقت عن في حالة تغيب الطالب فكانوا باقي أما ١٩٩٧/١٩٩٦م.

العديد من متطلبات وفق خبرة، الكتساب املدى قصيرة بأعمال ملتحقني كانوا حيث

الدراسية. بالفصول االلتحاق منعتهم من ألسباب أخرى أو املؤسسة في التخصصات

خالل من توضيح بخطاب مرفقة أسئلة مناذج البحث املشاركني في وجهت إلى وبهذا

طالب، وبهذا أربعة بريد صناديق إلى الوصول ميكن لم أنه إال اجلامعية؛ بريدهم صناديق

جانب ٢٦٠ طالباً معافاً  إلى أصماً ٢٦٢ طالباً للمشاركني النهائية العينة اشتملت

السمع(١٠٣). في

OGƒ`````ŸG

مراحل عدد من رصد الدراسة» خالل لقوائم آلية «سبل تغييرات على أدخلت عدة

 ،ً عنصرا  ٣٢ مراجعة التعديالت  أول وتضمنت الدراسة. في الستخدامها التطوير

اال هذا في واستعني للصم. مواد تقييم مالئمة لوضع توصيات بعضها وفق وكتب

االختبارات،  لترجمة (International Test Commission) االختبار الدولية هيئة بتوجيهات

حتيز أي لتالفي ضرورية اخلطوة هذه وكانت ثقافات املشاركني. بني مع مراعاة التداخل

كلمات استخدمت وبهذا النفسية. االختبارات وتفسير ومباشرة  وضع في عرقي
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الصدر إفساح على مع احلرص والكنايات، االقتضاب عمليات سهلة، وأزيلت وتعبيرات

االجتماعية(١٣٩-١٤٠). الثقافة مضمون في االختبار آلليات االستجابة لطرق

دراسة في  صياغتها املعادة الدراسة»  رصد لقوائم «سبل  آلية استخدام مت وقد

هذا  أدى وقد السمع،  مصابني بفقدان  طالب ١٠ على بريطانية جامعة في مبدئية

بني مقارنة أجريت كما االختبار. مواد على التعديالت من املزيد إدخال إلى األولي االختبار

األخرى، األمريكية اجلامعات إحدى في استخدمت التي األصلية واآللية املعدلة اآللية

القومية املؤسسة في التدريس هيئة أعضاء على واملقارنة التعديل نتائج وعرضت

على بالتعرف خاصة  عناصر ثالثة اآللية عناصر إلى أضيفت كما للصم. الفنية

إلى وحاجاتهم للتقنية، روتشستر ملؤسسة النتمائهم بالنسبة املشاركني مشاعر

األصدقاء من دراساتهم في يلقونها التي الدعم وكمية اآلخرين، الطالب مع التواصل

والعائالت.

á≤jô£dG

أسئلة جانب إلى  الدراسة» رصد  لقوائم «سبل آلية  األسئلة مناذج تضمنت

تخص: متنوعة استفسارية

والثانوي. االبتدائي في ذلك التعليم مبا األكادميية اخلبرة ˚

القدرة السمعية الراهنة واملاضية. ˚

استخدامها. في احلرفية ومدى اإلشارات بلغة اإلحاطة ˚

الفني. أو البشري الدعم استخدام مدى ˚

اإلعاقة.  نوعية ˚

رصد لقوائم «سبل آلية نقاط  إكمال املسح لعملية املستجيبني من طلب كما

رأيهم إلى يشيرون حيث املوضوع الرئيس، أو الرئيسة املقررات إلى الدراسة» بالنسبة

إلى مقسم مقياس الدرجة املناسبة على العناصر باختيار من عنصر لكل بالنسبة

تناظر التي إطالقاً» أتفق «ال إلى تناظر درجة ٤، متاماً» التي «أتفق بني تتراوح نقاط ٥
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أهمية ذلك عنصر عن كل على اإلجابة حتت التعليق ال هذا مع اإلفساح صفر. درجة

للتقنية. روتشستر مبؤسسة دراسته في لألسئلة خلبرة ايب بالنسبة العنصر

على والتأكيد الدراسة، هدف عن توضيحاً بالنموذج املرفقة الرسالة وقد تضمنت

مع التعامل في الكاملة والسرية مستجيب كل خصوصية على التحفظ مراعاة

التقدم األكادميي عن معلومات على تخويل للحصول بالنماذج أرفق كما كل فرد. أجوبة

رسائل عدة األسئلة مناذج توزيع عملية وتعقبت الدراسية. ملفاتهم من مشارك لكل

طالب كل منح كما االستجابة لعملية املسح. على الطالب حتض بالبريد اإللكتروني

شرفية(١٠٣). كمنحة دوالرات عشر االستطالعي النموذج يكمل

è``FÉ`àædG

إجابة من الطالب  أصل ٢٦٢ ١٤٩ من للتحليل إلى الصاحلة املشاركني إجابات وصلت

أي  املعافني الطلبة من إجابة أصل ٢٦٠ ١٣٣ من إلى جانب ٪٥٦٫٩ بنسبة أي الصم

استبيان إلى بالنسبة إحصائياً سليماً  معدالً  متثل االستجابة وهذه ،٪٥١٫٢ نسبة

املصابني  من املقارنة عملية في مشاركاً ١٢ اإلجابات من استثني وقد بريدي(١٤١-١٤٣).

تدعمهم الذين الصم من يكونوا لم ولكنهم السمع، فقدان من متباينة بدرجات

في املدونة النتائج عن الدراسة أسفرت وحتليلها املعبأة النماذج فرز املؤسسة. وبعد

عدد في املقاربتني  الطالب  من  للمجموعتني خصائص عدة يدرج الذي ،(٢) جدول

وفي الرئيس، وفي مجال التخصص الصمم، غير اإلعاقة نسبة وفي واإلناث، الذكور

مييلون الصم فإن الطالب سمعهم، في املعافني ومقارنة بالطالب املرحلة الدراسية.

أكبر دراسة ساعات وتراكم التعليمية، املرحلة في ومتأخرين السن، التقدم في إلى

في أو أكثر سنة الصم الطالب أن يقضي من الشائع كان وملا أقل. درجات متوسط مع

األخرى دون الكليات إلى قبل االنتقال الفنية للصم القومية املؤسسة في تخصص

للتخرج أطول وقتاً يتطلبون فإنهم بهم، اخلاصة املؤسسة الدراسة في وقت حساب

مؤسسة روتشستر للتقنية. من
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IôM ¿ƒæa%26^2%23^1

Ωƒ∏Y%9^4%11^6
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…QÉ«©ŸG ±Gôëf’G0^510^55

أرقام  إلى الدراسة» رصد لقوائم «سبل آللية عنصراً ٣٢ على اإلجابات حتويل مت 

منط بني بسيطة فوارق وجود اإلحصائي بالتحليل ٠ إلى ٤. واتضح املقياس من على

لألسئلة املطروحة(١٤٣). السمع في الصم واملعافني استجابة
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العالي التعليم دور تعزيز
˚  اآلليات املساعدة ˚  البرامج اإلدماج ˚  متطلبات ˚  الفرص
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الفرص

املعلومات وتقنية املتعددة، الوسائط تقنية خاصة احلديثة، التقنيات أن شك ال

سمعياً، اخلاصة االحتياجات وذوي للصم العالي  التعليم فرص تفسح واالتصاالت

إلى جنباً يدرسوا أن في أسماعهم بأمراض املصابني للطالب التقنيات تلك تتيح حيث

حتصيل أي من ذلك على يؤثر أن دون الطلبة، عامة من أسماعهم املعافني في جنب مع

تلك أن كما على منوالها. الدراسية احلصص لسريان أي عرقلة يسبب أن أو الفريقني،

العلوم والنظرية في العملية ااالت ذلك في مبا جميع التخصصات، تشمل الفرص

الفنون وباألخص والنفس، واالقتصاد االجتماع  علوم جانب إلى واملعمار والهندسة

املمكن من أنه وإذ اإلصغاء. وال الشفهي التعبير تتطلب ال التي واآلداب اجلميلة

أجهزة بني  تتراوح التي أحجامها مبختلف حاسوب أجهزة استخدام  األصم للطالب

احملاضرات لتتبع العرض سبل بكل عمل مزودة محطة إلى الكف على محمولة صغيرة

كلمة أو إشارة لغة إلى معبرة، باإلضافة رسوم املنطوقة إلى الكلمات ترجمة من خالل

مكتوبة أو كالهما.

توجه على االعتماد هو العالي التعليم في سواء التدريس استراتيجيات وأهم 

عن العجز لتعويض فريدة،  بصورة املرئية التعبيرات إلى السمع وضعاف الصم

إلثراء املرئية باملعرفة تزويدهم ميكن املكتوب، وبهذا املنطوق أو سواء الكالمي، الوصف

احلديثة التعليم استراتيجيات مع تتماشى االستراتيجية هذه حصيلتهم العلمية(١٤٤).

من ااالت اإليضاح في العديد حيث تتمحور وسائل أسماعهم، في اخلاصة باملعافني

واإليضاحية. بل البيانية والرسوم اسمة، والنماذج والفيديو الصور استخدام على

بأمية الرسوم ما يسمى ملكافحة العالي التعليم في االنتشار واسعة حركة هناك إن

أو توضيحي شكل اجلامعات تفسير خريجي من الكثيرين على يصعب حيث والصور،

خارطة(١٤٥). أو بياني رسم فهم
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اإلدماج متطلبات
º°üdG ájÉYQ á°ù°SDƒe

أو جلنة لتكوين  تدريجية بخطوات العالي التعليم مؤسسات تقوم أن  يفضل

تعليم في من مختصني تتكون السمعية اخلاصة االحتياجات بذوي خاصة مؤسسة

التعليم وتقنيات العام التعليم في متخصصني جانب إلى اخلاصة، احلاجات ذوي

عامة، بصفة اإليضاح ووسائل املتعددة والوسائط املساعدة التعليم ووسائل احلديثة

التخصص االت ممثلني إلى جانب هذا واالجتماع. النفس علوم  في ومتخصصني

أمر التخطيط عملية  في الصم وشراكة الصم.  من فريق مشاركة مع  اتلفة،

أنهم حيث  بالنسبة للصم؛ وتوصياتها اللجنة قرارات صالحية من للتأكد ضروري

اللجنة. أنشطة محور

ذلك في مبا العالي، بالتعليم على االلتحاق تشجيع الصم بقضايا اللجنة وتضطلع

هذا سلبي. أو إيجابي متييز دون أقرانهم مع  إدماجهم تضمن التي باآلليات تزويدهم

مشكالت. من يواجههم قد وحل ما اتلفة التخصصات اختيار في توجيههم بجانب

IóYÉ°ùŸG äGó©ŸG

مبهامهم القيام في للصم املساعدة املعدات توفير العالي التعليم مؤسسات على

صاحلة املعدات تلك تكون األفضل أن ومن العلم. تلقي أو سواء بالتدريس التعليمية،

وأقرانهم الصم بني الشراكة تتأصل عملية أيضاً، بحيث سمعهم في لتعليم املعافني

االندماج. عملية وتسهل

البرامج
Ωƒ∏©dG á°SGQO ≈∏Y ™«é°ûàdG èeGôH

دراسات في السمع وضعاف الصم انخراط زيادة إلى تسعى دءوبة حركة هناك

وتوفير احلوافز والفرص إلخ؛ .. والفلك، والكيمياء، والفيزياء، األحياء، ذلك: في مبا العلوم،

١٠٤
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هائلة وقدرة فائقة للتجسيم، ملكة من لديهم هذا امليدان، ملا في للولوج لهم املتاحة

واألشكال البيانية الرسوم وإدراك فهم في وعمق لألفكار، التصويري التمثيل على

التوضيحية.

إثبات على األمريكية املتحدة بالواليات للتقنية روتشستر مؤسسة قامت ولقد

مستقبل واختيار العلوم تعليم في الصم مشاركة لزيادة السبل بعض صالحية

أساس(١٤٦): تقوم على الطرق تلك علمية. في تخصصات وظيفي

تفوق  بسرعة العلمي التعليم مجاالت في سيتقدمون الصم الطلبة أن فرضية ˚

اإلطالع فرص لهم إذا أتيحت سمعهم، في املعافني من أقرانهم سرعة تقدم

العلمية. اللغة وإتقان العلوم محتويات على الكامل

الصم  إجنازات عن تاريخية بشواهد وتعريفهم واقعية مبعلومات الصم مد  ˚

العلم. في مهنة التاريخية

العلوم مجال في لهم الفرص وإتاحة الصم بني العلمي ومشروع الترويج للتعليم

ويتضمن واللغة. العلوم مجالي في بالصم التدريس اخلاصة أفضل لطرق دمج يتطلب

يلي: ما روتشستر مؤسسة مشروع

يقومون  الذين املدرسني لتزويد ومحلية إقليمية تدريبية دورات وعقد  تصميم ˚

والداخلية باستراتيجيات العادية املؤسسات في الصم للطلبة العلوم بتدريس

مع العلمية واألسس للنظريات والتفاعلى العرض املرئي تدمج ومواد تدريسية،

العلمية. للغة والتفاعلية الواضحة االستخدامات

العلوم. ملدرسي قومية تكوين شبكة ˚

العلوم. وتعلم تعليم في املطلوبة التغيرات تقييم وفحص ˚

فتتضمن(١٤٦): احملددة املشروع أما أهداف

توظيفها  ميكن للتدريس متجانسة استراتيجيات من مجموعة وتوصيل وضع ˚

الصم. للطلبة العلمية واللغة املواد تدريس في

١٠٥
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العلمية. املهنة صم في ونساء إجنازات رجال عن ملعلومات الصم الطالب تعرض زيادة  ˚

للعلوم. الصم الطالب تعلم لتعزيز فعال منوذج نشر ˚

مجال العلوم في العاملني جهود لتجديد أجندة املستقبل عن مؤمتر وطني عقد وقد

كامل إدماج وضع اخلاصة في للطالب ذوي االحتياجات املالئمة لتوفير طرق التدريس

وتعزيز املساعدة، التقنية الستخدام استراتيجيات من املعافني، ولوضع نظائرهم مع

العلمية(١٤٧). في املهن جناحاً وسجلوا اإلعاقة حتدوا ممن البارزة الشخصيات دور

في لدروس مناذج ووضعت اقتراحات برزت املؤمتر، أرساها التي األسس  على وبالبناء

تلك في األول االهتمام  وكان السمعية. اإلعاقة منها اإلعاقة،  من أربعة مجاالت

االحتياجات ذوي الطالب حاجات تلبي التي التدريس مقترحات بنشر البدء هو التوصيات

والدروس(١٤٨). املناهج إعداد في واملشاركني إلى املدرسني اخلاصة

A¢ûædÉH ΩÉªàg’G

للقواميس كان فقد التعليم، من االبتدائية املراحل في لألطفال الصم بالنسبة

زيادة خالل من للطالب في إثراء التحصيل اللغوي دور كبير املصورة والقصص اللغوية

لتعلم هممهم وشحذ استيعابهم، درجة تعزيز جانب إلى املفردات، من حصيلتهم

ثم العلوم. املزيد عن مبعرفة اإلحاطة في رغباتهم الرياضيات، وحفز مثل معقدة مواد

الوسائط باستخدام احلاسوب، طريق عن التعليمية تلك املواد مثل بتقدمي القيام إن

العنكبوتية الشبكة على وضعها جانب إلى املتحركة، والرسوم والفيديو  املتعددة

املعرفة في التعمق في وثقيلي السمع الصم ويرغب الطالب لتلك املواد، العاملية يروج

لغة متثيل في املتحركة الصور استخدام أن كما تعليم. من إليهم يقدم ما ومتابعة

وكذلك طريقها، عن العلمية وعرض القصص واألفكار بها، الكلمات وتعريف اإلشارة،

عند فيها املهارة من ويشحذ  استيعابها من يزيد والعلمية، الرياضية  املواد شرح

العالي(١٤٩)؛ تعليمهم استكمال في استمرارهم أو العاملة القوى إلى انضمامهم

أقرانهم مع اتمع صفوف في سمعهم اخلاصة في االحتياجات ذوي إدماج أن كما

اخلير جلب في بفاعلية يسهمون  مواطنني منهم يجعل سمعهم املعافني في من 
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مجاالت واختيار مختلفة،  تعلم استراتيجيات تبني عملية  أن غير لبالدهم(١٥٠).

االحتياجات تعليم ذوي مجال في خاصة احلاسوب؛ مبساعدة تعليمية ومحتويات برامج

درجة ومدى في سمعهم، اخلاصة االحتياجات ذوي لألطفال تدريس اللغة اخلاصة، وفي

درجة إلى الدراسية، يعتمد الفصول املعرفة في أوجه عرض في استخدام احلاسوب

املتعددة(١٥١). الوسائل توظيف من وموقفهم املدرسني بعيدة على

اآلليات املساعدة
…RhQ QGƒ°ûe

األمريكية اإلشارة لغة جانب إلى التوضيحي والنص، التمثيل إدخال بالفعل مت لقد

استراتيجيات الختبار املدمجة األقراص تقنية باستخدام القراءة تعليم عملية في

(Rosie's Walk)؛ «مشوار روزي» برنامج مثال لذلك وتلقي املفردات(١٥٢). يقرأ استيعاب ما

جر؛ وأسماء، وحروف صور، إلى اإلشارات حتويل يتضمن والذي مدمج، قرص على احململ

وتفسير صور؛ إلى الكلمات وحتويل وأسماء، وحروف جر؛ كلمات، اإلشارات إلى وحتويل

صور، إلى الكلمات حتويل حالة  وفي اإلجنليزية. اللغة إلى األمريكية اإلشارات لغة

يلي: ما احلاسوب، تعرض شاشة

الشاشة.  تتوسط كلمة  ˚

الكلمة. تضاهي التي الصورة الختيار الشاشة من السفلى املنطقة في ثالثة صور  ˚

كانت  ما إذا االستجابة، نتيجة تعلن الشاشة، من العلوي األمين الركن  في ˚

بينما يظهر اجلواب الصحيح، حالة في فرح وجه يظهر حيث خاطئة؛ أو صحيحة

اخلطأ. في حالة اجلواب حزين وجه

الشاشة. العلوي من األمين الركن في الصحيحة اإلجابات نسبة تدون ˚

من مجموعات باستخدام اللغة؛  لتعلم كآلية جيدة بصورة  روزي صممت ولقد

القصص يجري قراءة كما اإلشارات؛ ونوعني من طرق وهجاء األصابع، والنص، الصور

املقروءة(١٥٣).      النصوص يستفيد من ميكن أن ملن عال بصوت
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١٠٨

ácôëàŸG ∫Éµ°TC’G

احملادثة تشغيل بحوث معمل استطاع  املعلومات، تقنية عالم  في  الطفرة مع

ابتكار األمريكية املتحدة الواليات كروز، في بسنتا  كاليفورنيا جامعة في باحلاسوب

صناعي صلعاء ووجه رأس عن أنها كناية ،(Baldi) «بالدي» املتكلمة التي سميت الرأس

.(١) لغة؛ شكل التخاطب بأي لتعليم ثالثة أبعاد، له متحرك

.á¨∏dG º∏©àd …ÒÑ©J πµ°T .(1) πµ°T

تساعد املتكلمة والرأس التشيك(١٥٤-١٥٧). لغة هي التي يقدمها اللغات أول وكان

الشخصية هذه يتركز عمل حيث اخلطابية، تطوير قدراتهم في السمع وضعاف الصم

نقل على تعمل منطوقة، فهي لغة وإنتاج فهم كيفية األطفال الصم على تعليم

من النطق عيوب إصالح في األطفال مساعدة ميكنها كما لهم، اللغة تعلم طريقة

وواضحة(١٥٨). دقيقة بصورة اللغة نطق أجل

وجهه بشكل مالمح بتحريك ولسان وأسنان بفم واملزودة املتكلمة الرأس وتقوم

تسجيالً إما يكون ميكن أن والذي سماعه، يتم الذي الكالم صوت مع ومتزامن دقيق

تعديل البرنامج بإمكانية «بالدي» ويتميز احلاسوب، من أصوات وإما صوتاً آدمي لصوت

إلى مستوى من بسالسة لينتقل به معه؛ ويتطور املتلقي مستوى ليناسب به؛ اخلاص

التي الكلمات أو املقاطع بإدخال أو اآلباء املعلم يقوم بحيث تعديله يتم أن ميكن أو آخر،

الطفل(١٥٩). يتعلمها أن يريد
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حلم هناك كان حيث التاسع، العقد منتصف مع االبتكار هذا في التفكير بدأ 

مختلفة، تقنيات من هذا يلزم وما وتعلمها املنطوقة، اللغة لنظم  برامج بتطوير

األبحاث خاللها تكلفت سنوات،  ثالث  ملدة «بالدي»  وتطوير إلنتاج العمل واستمر

عملي  بشكل «بالدي» تطوير على ساعد وقد دوالر، مليون ١٫٨ حوالي به  اخلاصة 

مت حيث السمع، الصم وضعاف في إحدى مدارس كوسيلة تعليمية تطبيقه وفعال

مضخم بواسطة سمعهم، إما مستوى حتسني مت الذين الصم استخدامه لألطفال

من املعلمني كل ساهم حيث األذن، لقوقعة كهربائي منبه طريق وإما عن لألصوات

ومبشاركاتهم اتلفة، وتطبيقاته «بالدي» لبرنامج النهائي التصميم وضع في والطلبة

تالفي معظم في ساعدتهم «بالدي» لنظام حقيقية تغذية مرجتعة للباحثني وفروا

وقد أوضحت النهائي، تصميمه له في التطبيق التجريبي خالل ظهرت التي العيوب

من معلميهم كل وضعها والتي «بالدي»، تعاملوا مع الذين باألطفال اخلاصة التقارير

األطفال، لهؤالء والتخاطبية التعليمية القدرات في مثيراً تقدماً وأخصائي التخاطب

يعطي فهو لذا التكرار؛ من وال ميل ال يكل فهو تخيلية شخصية «بالدي» إن وحيث

التي الوجه  حلركات الدقيقة الفرصة للدراسة له  ويهيئ باالرتياح، إحساساً الطفل

اتلفة. األصوات تنتج

شخصية البتكار اتلفة اللغة تقنيات بدمج يقوم برنامج أول هو  هذا ويعد

إدراك أساليب  من كل بدمج يتفرد  فهو والتخاطب،  النطق  بتعليم تقوم متحركة 

الوجه مالمح بحركة اخلاصة التقنيات مع لها اتلفة التراكيب مع اللغة، منطوق

وحركة النطق أسلوب في الدقة شديد «بالدي» يكون ولكي اللغة. لتلك املصاحبة

من ألكثر لغوية من عينات مكونة بيانات بقاعدة االستعانة متت لها املصاحبة املالمح

تكون أن ميكن حتى األطفال، نطق لطرق التفاصيل أدق لرصد استخدامها مت طفل ألف

للمستخدمني مفهومة  يجعلها الذي بالشكل دقيقة «بالدي» وجه مالمح  حركة

التطبيقات، سواء العديد من له يكون أن وهكذا ميكن الشفاه. بقراءة يقومون الذين

كشف في أو اتلفة، تعلم اللغات في أو وضعاف السمع، للصم في تعليم النطق

األطفال(١٥٩). والقراءة لدى عيوب النطق وعالج

١٠٩
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العلوم مدخل لتدريس تعليمية مناذج  بوضع  األمريكية جالودت  جامعة  قامت

ومعلومات األرض(١٦٢)، علم مشروع املثال، سبيل على اإلنترنت. على والرياضيات(١٦٠-١٦١)؛

والصم(١٦٣). العلوم عن

»°Uƒ°üÿG äÉ«°VÉjôdG ¢SQóe

الذي للرياضيات، اخلصوصي املدرس وتنفيذ بتصميم العاملية التقنية شركة قامت

بهدف نشر املثلثات، وحساب  واجلبر الهندسة واحلساب في والدروس القصص يقدم

وذوي االحتياجات اخلاصة الصم األطفال لدى الرياضيات معرفة وتعزيز الرياضية، العلوم

اجلامعي؛ املستوى على للتطوير والقابل والثانوي االبتدائي املستوى  على سمعياً

التفاعلية املتعددة األوساط خاللها من تعرض كوسيلة احلاسوب باستخدام وذلك

والتقييم األسئلة على الفورية لإلجابة ووسائل متحركة رسوماً تشمل التي املصورة،

الرياضية االصطالحات لعرض اخلصوصي الرياضة مدرس ويهدف لإلجابات(١٦٤). الفوري

الوصفية الرياضية املفردات املتعددة باستخدام األوساط خالل من بها املعرفة وزيادة

وحتقيقاً التعليمية احلديثة، للمعايير وفقاً وذلك الرياضية، املسائل وحل اإلشارة ولغة

العام(١٦٥-١٦٧). التعليم لتطلعات

قصة صيغة في رياضية مبتكرة مسائل على اخلصوصي مدرس الرياضة ويحتوي

مع اإلشارات بلغة كليب  وفيديو توضيحية رسوم مع اإلجنليزية باللغة عنها  يعبر

خصيصاً مصممة املستخدمة احلاسوب وبرامج  واآلباء.  للمدرسني  صوتية دبلجة

أو احلاسوب على جهاز االستخدام لسهولة للمستخدم الشاشة على املواد لعرض

أقراص على لتحميله مصمم كما أن البرنامج مدرسية. حاسوب أجهزة شبكة على

تعليقات على احلصول ميكن بحيث العاملية، العنكبوتية الشبكة على مدمجة وتوزيعه

تعليم الصم. في اتصني ومن املستخدمني من بناءة

١١٠
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الدروس: بعض تعرض التالية الشاشات

الهندسة. دروس في املضلعة شرح األشكال من جزءًا (٢) يوضح شكل ˚

.(٣) شكل في وصف املثلثات  ˚

.(٤) شكل في األضالع متساوي املثلث وصف ˚

.(٥) شكل في حادة بزاوية وصف املثلث  ˚

.´Ó°VC’G IOó©àe ∫Éµ°TCG .(2) πµ°T

.å∏ãŸG .(3) πµ°T
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.IOÉM ájhGR .(5) πµ°T

مثل: قصص، على حتتوي عديدة أمثلة فهناك احلساب؛ لدروس وبالنسبة

مجففة، موز وعلبة شرائح مجففة، أناناس شرائح علبة ألمه يرسل أن يريد «توم

،$٥ بالشوكوالته السوداني املغطى علبة وثمن بالشوكوالته. مغطى سوداني وعلبة

في $٣ اففة املوز شرائح وعلبة افف، األناناس علبة شرائح من كل سعر بينما

التي البلد في املبيعات  ضريبة بينما .٪١٥ تخفيض منهما كل على أن إال العادة،

أو ١٠٫٨٦$؛ توم؟: سيدفعها  التي الكلية  التكلفة  تبلغ فكم  .٪٧٫٥ توم فيها  يعيش 

.«$١١٫٧٥ أو ١٠٫٧٥$؛ أو ١١٫٨٣$؛

١١٢
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الصحيح. اجلواب الختيار احلسابية املسألة (٦) شكل يطرح

.á«HÉ°ù◊G ádCÉ°ùŸG ¢VôY .(6) πµ°T

التخفيض: بحساب يبدأ حيث .(٧) في شكل موضح املسألة بهذه اخلاص الصغير الدرس

وسعر بنسبة ١٥٪ مخفض افف املوز وعلبة افف األناناس سعر علبة كان ملا ˚
يصل حيث صنف، كل من العلبتني ثمن بجمع العملية  تبدأ  .$٣ منهما كل

.$٦ إلى اموع

العلبتني:  كال في التخفيض حساب ˚

.(٠٫١٥) إلى أي عشرية، عالمة إلى (٪١٥) نسبة التخفيض حول -

.(٠٫١٥) التخفيض في ($٦) للعلبتني األصلي الثمن إضرب -

التخفيض. قبل ثمنهما من العلبتني في التخفيض إطرح -

األصلي  السعر إلى بعد التخفيض افف واملوز افف األناناس علبتي ثمن إجمع  ˚
بالشوكوالتة. املغطى السوداني لعلبة

كالتالي: الضرائب حساب ذلك يلي

.(٠٫٠٧٥) إلى أي عشرية، قيمة إلى (٪٧٫٥) الضريبة نسبة حتويل  ˚

الضريبة  على للحصول الثالث للعلب الكلي الثمن في الضريبة قيمة ضرب ˚
للمشتريات. الكلية

توم. سيدفعه الذي املبلغ على للحصول ثمن املشتريات على الضريبة جتمع ˚

١١٣
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فإن الطالب إيجابته وتقييم الطالب، استجابة على قائم احلسابي التدريب أن ومبا

يرد اإلجابة  اختيار ومبجرد املتعددة، اإلجابات  قائمة بني من الصحيحة اإلجابة يلمس

إجابات: ثالث من بواحدة احلاسوب عليه

اإلعجاب؛ كما  تعبيراً عن «واو» بكلمة احلاسوب عليه صحيحاً رد اجلواب كان إذا ˚

.(٨) شكل في

«جتاوزت  عبارة الشاشة ظهر على الصحيحة، لإلجابة مقاربة اإلجابة كانت إذا ˚

.(٩) شكل في كما أخرى» بشعرة، حاول مرة الصحيحة اإلجابة

أخرى»  مرة حاول «آسف، عبارة الشاشة على ظهر متاماً، خاطئة اإلجابة إذا كانت ˚

.(١٠) شكل في كما

بالتوضيح؛ االستعانة شاشة إلى اللجوء فعليه املسألة، فهم الطالب في إذا حار أما

.(١١) شكل

١١٤
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.áë«ë°U áHÉLEG .(8) πµ°T

.ÜGƒ°üdG øe áÑjôb É¡æµd áÄWÉN áHÉLEG .(9) πµ°T

.kÉeÉ“ áÄWÉN áHÉLEG .(10) πµ°T
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¢ù«eGƒ≤dG

á«µjôeC’G äGQÉ°TE’G á¨d ¢SƒeÉb

قاموس شهرة وأكثرها أكملها ولعل من اتلفة، اإلشارة للغات عدة قواميس ظهرت

يسهل لقطات فيديو على يحتوي حيث مدمجة؛ أقراص على نسخ اإلشارة الذي لغة

 ٢,٢٠٠ من ألكثر مكتوب وصف جانب إلى توضيحية ورسوم بسرعة، عليها الدخول

موجهة وجولة األمريكية اإلشارة لغة تاريخ عن مقتضب تاريخ إلى باإلضافة إشارة

منها ٩٠٠  ٢,٠٠٠ إشارة من يعرض أكثر قرص مت وضع كما البرنامج(١٦٨). على للتعرف

لتطبيقات كمرجع اإلشارية لالتصاالت أساسي دراسي منهج في لتدريسها إشارة

من التدريس مبساعدة القصوى االستفادة تتحقق احلاسوب. ولكي مبساعدة التدريس

إلى الفيديو لقطات على لالطالع خاصة برامج وضع مت املدمج، القرص من احلاسوب

للتعلم(١٦٩). فعالة استراتيجيات تصميم جانب

á«µjôeC’G äGQÉ°TE’G á¨dh ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH »ª∏Y ¢SƒeÉb

احلاسوب على تفاعلي قاموس وتنفيذ بتصميم العاملية التقنية  شركة قامت

لقطات تشمل التي املتعددة بالوسائط باالستعانة اتلفة العلوم وتدريس  لتعلم

توضيحية(١٧٠-١٧١).  ونصاً كامالً، ورسوماً وكلمات توضيحية، فيديو باإلشارة،
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