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 105 االية التوبة                               



 
 والصالة والسالم على أشرف المرسلين سم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل،ب

   .أشكره على إتمام هذا البحثو أحمد اهلل 

 "والعزيمة "أمي الحبيبة" "أبي الغالي ،في نفسي األمل عثأتقدم بالشكر الجزيل إلى من ب

ر لي طريق البحث بماأسداه من نصائح متنان إلى من نو  الكما أتقدم بخالص الشكر وا
رشادات  ة فضيلة األستاذ الدكتور" حنيفي بن ناصر" وأشكر كذلك أعضاء لجنوا 

 المناقشة المحترمين على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.

 دوما. وكانوا إلى جانبي ،إخوتي ال ذين ساندونيأشكر 

درقاوي بدرة" بوالية غليزان  "أشكر كل القائمين على مدرسة األطفال المعوقين سمعيا 
 .التالميذ(و العمال، و اإلداريين، و األساتذة، و )المديرة، 

 *متنانواال ،إليكم جميعا خالص الشكر*                                               
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 نفسه الوقتالصعبة في و  ،بين المسائل المهمة مسألة تعليم المعاق سمعيا من د  ع  ت        
العادي ال ذي يتمتع المتعل م م هنا ليس ذلك به من توفير جهد كبير، ألن  المتعل  لما تتطل  

ضعف أو  لوتربية خاصة لتعط   ،بل هو ذلك المعاق ال ذي يتلقى رعاية ،معبحاسة الس  
وهو مايعكسه لنا  ،ا يجعله دائما مي اال إلى األشياء المرئيةمم   ،معي لديهالجهاز الس  

 سمعيا المعاق المتعل م عند التحصيلي المردود يختلفمردوده التحصيلي في التعليم، إذ 
 في الملموس تعتمد ال تي المواد في أحسن مردوده نجد حيث ألخرى، مادة من ويتباين
 طبيعي أمر وهو العربي ة، كالل غة التجريدية المواد عكس...(  مجسماتو  صور،) تدريسها

 الشديد الضعف ذلك هو نتباهلال والملفت ،المالحظ أن   غير،الس معية اإلعاقة لتأثير نظرا
نبحث وهو األمر ال ذي جعلنا  الل غوي، رصيده في سمعيا المعاق المتعل م منه يعاني ال ذي

إلشكال التالي: ماهو سبب ضعف المتعل م المعاق سمعيا في هذا الموضوع منطلقين من ا
ٌد إلى:  في مادة الل غة العربي ة؟ وهل هذا اإلشكال إضافة إلى_اإلعاقة الس معية_ م ر 

بالدرجة األولى للمتعل م  صعوبة البرنامج التعليمي ال ذي هو في األساس مخصص-
   .العادي

  ا. وكفاءة القائمين على تعليم المعاقين سمعي ،قل ة خبرة-

أم هو عائد إلى أمور  ،ق المستخدمة في تعليم المعاقين سمعياائوالطر  ،نوعية الوسائل-
 منه يعاني ال ذي الشديد الضعف أسباب حول تطرح وأخرى ،فرضيات ،أخرى غير هذه

 اإلشكال هذا ولمعالجة الرئيس، الهدف تحديد بغية العربي ة الل غة في سمعيا المعاق المتعل م
 . التحليلو  ،الوصفآلية  على معتمدين فصول وأربعة ،مدخل إلى بحثنا قسمنا

ة لتربية)امدخل-1 ة، الحاجات ذوي فئات المعاق، مفهوم: (الخاص   التربية مفهوم الخاص 
ة، ة، التربية تاريخ الخاص  ة التربية في الحديثة تجاهاتالا الخاص   المبكر، التدخل) الخاص 

ة التربية أهداف( الدمج  .الخاص 

 تعريف الس مع، عملية مراحل الس معي، الجهاز مكونات: (الس مع ألية)األول الفصل-2
 العوامل الس معية، اإلعاقة تصنيف أسس الس معية، اإلعاقة أسباب الس معية، اإلعاقة
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 تجاه والمجتمع ،األسرة واجب األصم، مشكالت سمعيا، المعاق الطفل نمو على المؤثرة
 .سمعيا المعاق

 سمعيا للمعاقين التربوي البرنامج األطفال، رياض:(سمعيا المعاقين تعليم)الثاني الفصل-3
 سمعيا للمعاقين التعليم تقنيات األساسية، المراحل عبر سمعيا للمعاقين التربوية البرامج

 .سمعيا المعاقين لمعل مي مةالمقد   العملية قتراحاتالا اإللكتروني، التعليم فوائد الحاسوب،

 مهارة التواصل، تعريف: (ودمجهم ،سمعيا المعاقين تواصل مهارات)الثالث الفصل-4
: اإلشارة لغة) اليدوي التواصل مهارة ،(الشفاه قراء الس معي، التدريب)اللفظي التواصل

 لغة تعل م خطوات العربي ة، البالد في اإلشارة لغة تطور اإلشارة، لغة عن تاريخية لمحة
 تعريف الكل ي، التواصل مهارة ،(األصابع تهجئة مهارة اإلشارة، لغة مستويات ،اإلشارة
 .العادي النظام في سمعيا المعاقين دمج الدمج، أسس الدمج، أنواع ،الدمج

  التنطيق تعريف(:-بتدائيالا الطور-سمعيا للمعاقين التعليمي البرنامج)الرابع الفصل-5
 الجانب تنطيق، الثانية السنة برنامج تنطيق، أولى السنة برنامج التنطيق، تقنيات

        .التطبيقي

ة التربية)كاشف فؤاد إيمان المعتمدة: والمراجع ،المصادر منو   ذوي األطفال دمجو  الخاص 
ة اإلحتياجات  صبحي منى الخطيب، محمد جمال .(2009العاديين األطفال مع الخاص 
 السيد ماجدة.(2012الس معية اإلعاقة)الجوالدة عبيد فؤاد .(2009المبكر التدخل)الحديدي،

نتاجها التعليمي ة الوسائل)عبيد ة اإلحتياجات وذوي ،للعاديين وا       .(2011 الخاص 

 عليه تسهل ال تي والهياكل ،الشروط من جملة توفير سمعيا المعاق تعليم عملية تتطلبو   
 الدراسي التحصيل في اإليجابي ودورها ،التعليم تقنيات بالذكر ونخص المعلومة، تلقي
أك دته   ما وهو سمعيا، للمعاق جتماعيواال ،النفسي الجانب تنمية في مساهمتها ومدى
التكنولوجيا  دراسة)العربي ة الدراسات فمن ،أواألجنبية ،العربي ة سواء الدراسات من العديد

 (2009لحنفي وبرامج الدمج ،م في معاهدالص   المتعل مينالمساندة في تفعيل أهداف تعليم 
 تعليم أهداف تفعيل في المساعدة التكنولوجيا دور على التعر ف إلى الدراسة هذه هدفت

م المتعل مين  ،التحليلو  الوصفألية  الدراسة ستخدمتاو  ،الدمج وبرامج ،معاهد في الص 
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 التعليم أهداف تفعيل تستطيع المساندة التكنولوجيا أن   منها نتائج عد ة إلى وتوصلت
م، زالتها، ،اإلعاقة أثر تقليل منها عديدة فوائد لها أن   حيث للص  ثراء أوا  دراسة  .المناهج وا 

مع في مرحلة ظية لضعاف الس  فبرنامج حاسوبي للتدريب النطقي بالطريقة اللفاعلية )
 تقني برنامج فاعلية معرفة إلى الدراسة هدفت(2010وأبوعليم ،لملكاويرياض األطفال 

 أفراد عدد بلغو  األطفال، رياض مرحلة في الس مع لضعاف اللفظية بالطريقة النطق لتدريب
 األطفال لتدريب محاور ثالثة من الدراسة أداة وتكونت وطفلة، ،طفال( 30)العينة

 ووسطها، ،الكلمة بداية في العربي ة األحرف أصوات ونطق ،العربي ة والحروف ،األصوات
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت التجريبي، المنهج الدراسة واستخدمت

ومن  .التجريبية المجموعة لصالح المقياس أداة على والضابطة ،التجريبية المجموعة بين
لتعليم القراءة بمساعدة الحاسب اآللي د الحاسوبي ر تقويم ستانفو  دراسة)األجنبية الدراسات

 الحاسوبي ستانفورد تقويم على التعر ف الدراسة ستهدفتا (Feletcher 1972فليتشرل
 بطريقة التقليدية التدريس طريقة ومقارنة اآللي، الحاسب بمساعدة األولية القراءة لتعليم

نة الدراسة عينة على اآللي الحاسب بمساعدة التدريس  25)ومتعل مة متعل ما، 50 من المكو 
 سمعيا، المعوقين مدارس في بتدائيا األول الصف مستوى من( متعل مة25ومتعل ما 

 والضابطة ،التجريبية مجموعتين على القراءة دروس وطبقت ،التجريبي المنهج واستخدمت
 الذكور تفوق عن الدراسة نتائج وأسفرت يوميا، دقائق10 بمعدل وذلك ،أشهر ستة لمدة
.التقليدية الطريقة على اآللي الحاسب طريقة وتفوق ،التجريبية المجموعة في اإلناث على
م)دراسة  كوربيت،ل وضعاف الس مع نحوى التقنية ،واقع مدارس الص 

 مدارس واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت(Corbett.Micheaux1996وميشوكس
م  ، والشبكات للتقنية، التخطيط)خالل من التقنية نحوى الس مع وضعاف ،الص 

 الدراسة عينة تأل فت(التقنية تجاه والسياسة والتمويل، والمناهج، التعليمي ة، واإلستراتيجيات
م، أيوا)مدارس3 منها تجاوب مدارس 6من  المتحدة بالواليات( وتكساس وأوهايو، للص 

م أن   الدراسة نتائج أظهرت وقد األمريكية،  بيئة في أفضل يتعل مون الس مع وضعاف ،الص 
 المعل مين تمكين إلى الحاجة: أهم ها توصيات بعد ة الدراسة خرجت وقد. التقنية أساسه تعل م
 التربوية النتائج من تزيد التقنية أن   حيث وبرامجه، ،اآللي الحاسب أجهزة استعمال من

م تعليم من وتحس ن  دراسات.والكتابة ،القراءة مادة في وخاصة ،الس مع وضعاف ،الص 
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 للمعاقين العلمي التحصيل في التعليم تقنيات استخدام تأثير مدى على مجملها في تؤكد
 تقف وسلبياتها ،فإيجابياتها حدين ذو سالح التكنولوجيا تبقى هذا من بالرغم لكن سمعيا،
 والشروط ،الضوابط وفق األمثل ستغاللاال تستغل لم فإذا استغالها، كيفية مدى على

 .  سمعيا للمعاق التحصيلي المردود على المحالة بالسلب عادت المحددة

 هذه الدراسة:من بين أهم أهداف  وكان

 لمعاقين سمعيا.للمتعل مين ا ى الل غويالتعرف على المستو    

 معاقين سمعيا.للمتعل مين ال التعرف على كيفية تعليم الل غة العربي ةو    

مدى استثمار ،و وتعل م الل غة العربي ة بالنسبة لهذه الفئة ،التعرف على معوقات تعليمو    
تقديم حلول عل ها تكون مناسبة لمعالجة  ة  ل  او  ح  م  ة وتعل م الل غة العربي   ،التكنولوجيا في تعليم

بالرغم من الصعوبات ال تي  المعاق سمعيا في الل غة العربي ة المتعل م النقص ال ذي يعاني منه
قضية و  ،والمراجع ،ذا البحث كصعوبة الحصول على المصادرواجهتني في إنجاز ه
 كاديمي ال تي التزال حولها بعض االختالفات. منهجية كتابة البحث األ

ولم  ،أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف ال ذي ساندني طيلة مدة البحثفي الختام و  
رشاده لي ،يدخر أي جهد في نصحه والتقدير أستاذي الفاضل  ،حترامكل  اال مفلك ،وا 

كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى  والعافية. ،" متمنية لك دوام الصحةفي بن ناصريحن"
  . فلكم من ي جميعا كل  الشكر واالحترام.لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة

  

 .23/07/2020مستغانم                                                        

     .عودة بلغوثي                                                                    
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 العقلو  ،البدن البصر،و  ،معمن أعظمها نعمة الس  و  ،ده كثيرةاهلل تعالى على عبا م  ع  ن        
 سوا في هذه النعم سواءياس لالن   ن  أير غ .تي من  بها تعالى على عباده ليدبروا آياتهال  

ا، لحكمة هو يعلمهو  ،هناك من بعضها بمشيئة من الخالقو  ،حداهاإ فهناك من حرم
نو  ،ةنها المكتسبمو  ،منها الوراثية ،مختلفةو  ،دةأسباب متعد   إلعاقة بصفة عامةول  ا 
ممارسة الحياة فئة من هذه الهي وجود حاجز يمنع و  ،دت األسباب فالنتيجة واحدةتعد  

من  –حسب نظرته-تي تمنعه إذ ال يستطيع المعاق تجاوز إعاقته ال   ،بشكل طبيعي
 نطوائيةحساسه بعدم القدرة على التواصل مع الغير، االذلك إلو  ،تحقيق ما يطمح إليه

المجتمع أو  ،لمحيطين بههذا اإلحساس هو نقص وعي ا دمر و  ،غير ذلكو  الخجل ...
تي تي ينظر بها العاديون إلى المعاقين هي ال  النقص ال  و  ،نظرة العجز إذ أن   ،بصفة عامة

 ،المجتمعو  ،هم عالة على األسرةن  أبو  ،هم يحسون بعدم منفعتهمتجعلو  ،أوهنت من قدرتهم
تخلص منها بأبشع الطرق ين كان ي  أ ،في عصور مضتناهيك عم ا عانته هذه الفئة و 

البد  من و  ،هذه الفئة عالة على المجتمع العاديين بأن  لمعتقدات فاسدة أنذاك  ظًنا من 
حيث كان المعاقون يرمون من أعالي الجبال ليكونوا فريسة سهلة ، التصفية الجسدية

ال بد  من و  ،أرواحا شيطانية تسكنهم عتقاد بأن  يكب لون بالسالسل الو  يقي دونأو  للحيوانات،
ضررًا على الدولة  المعاق يعد   يرون أن   ذينحد هؤالء ال  أ (1)(أفالطون)و .التخلص منهم

لكن و ذي سيؤدي حتما إلى إضعاف هذه الدولة، الزواج ال  و  ،ملم يسمح له بالتعل  و  ،المثالية
بزوغ خاصة مع  ،تزولبدأت هذه الفكرة و  مع نزول الديانات السماوية بدأ الوعي ينتشر

 ،بالتقوى ألحد على اآلخر إال  ه ال فرق ن  أقال بو  ،اذي أعطاها كامل حقهال   فجر اإلسالم
 ،تغي رت نظرة المجتمع تجاه فئة المعاقين من نظرة تشاؤم إلى تفاؤل، حيث اهتم بها وبهذا

وج من بوتقتها من جميع بل ساعدها على الخر  ،مكبوتاتهاو  ،لم يتركها تصارع أحزانهاو 
عليه بدورنا لما  زذي نرك  خاصة هذا األخير ال  و ، التعليمي(و  النفسي،و  المادي،الجوانب )
لك م بالنسبة لها المعوض لذتي يعتبر التعل  خاصة هذه الفئة ال   ،ة في حياة الفردله من أهمي  

                                                           

ق.م(، فيلسوف يوناني كالسيكي، رياضياتي، كاتب لعدد من الحوارات 347،348ق.م/427،428أفالطون) ( 1)
ل معهد للتعليم العالي في العالم الغربي، معل مه)سقراط(،  الفلسفية، ويعتبر مؤسسًا ألكاديمية أثينا، ال تي هي أو 

 ية، والعلوم، كما تأثر بأفكار معل مه)سقراط(.وتلميذه)أرسطو(، ولقد وضع)أفالطون( األسس األولى للفلسفة الغرب



ةمدخل                                                                                   التربية الخاص    
 

3 
 

 ،إليه ما تطمح تستطيع تحقيق كل  و  ،الصعاب إذ به تتجاوز كل   ذي تعاني منه،النقص ال  
مسؤوليتها تجاه و  سرةكاأل ،تظافر الجهود األخرىو  ،بتوفير بطبيعة الحال إال   ىهذا ال يتأتو 

عدم إحساسه و  ،ذلك بمعاملته كغيرهو  ،المعاق من خالل مساعدته على تجاوز إعاقته
ضف إلى هذا و  ،نعته بصفات أخرى قد يكرههاأو  ،تجنب إظهار الشفقة عليهو  ،بالنقص

 ختالطفي مساعدته أي المعاق من خالل االالمتمثلة و  ،مسؤولية المجتمع هو اآلخر
  التواصل معه.و 

ذين يعانون من نقص المجتمع على أولئك األشخاص ال   اسم أطلقهة:ت الخاص  لحاجااو ذو 
بحيث يترتب على ذلك  ،ةالتعليمي  أو  ،نفعاليةاالأو  ،الجسميةأو  في قدراتهم العقلية،سواًء 

هذا حسب و  ،رعاية خاصة بهم لتمكينهم من تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقهو  تقديم خدمات
ن كان هناك من ينظر و  ،ة في المجتمعة فئة مهم  جات الخاص  حافئة ذوي الو  طاقاتهم. ا 

  كما ،ها ال تستطيع التواصل مع غيرهان  أو  ،ها عاجزة بمجرد النظر إليهاإليها على أساس أن  
العقول الراجحة  ولكن هناك ذو و ها ال تستطيع أيضا تحقيق ما يحققه اإلنسان العادي، ن  أ
محفزًا على  عد  خيرة هي ذاتها ت  هذه األو  في حد ذاتها،تي تقرأ خلف اإلعاقة ال اإلعاقة ال  

 هذه عالمو م بغية الوصول إلى الطموحات على العكس مم ا يراه البعض. التعل  و  ،مالتقد  
 ،عديد مم ا يحمله من طاقات مختلفةالال اكتشفنا إذ لو ولجناه  فريد،و  عالم خاص فئةال

يكفينا التذكير و  ،البشرية تعود إلى هؤالءقة في تاريخ معظم اإلنجازات المحق   أن  و  خاصة
م خدمة جليلة للمكفوفين ذي قد  " ال  Louis Braille (1)بالعبقري الكفيف " لويس برايل
  ."تي سميت باسمه " لغة برايلال  و  ،باكتشاف لغة خاصة بهم للتواصل

 ةة من إعاقة سمعي  اجات الخاص  لحتتباين في صفوف ذوي او  تختلف اإلعاقةو        
ة في واحد له إحدى هذه اإلعاقات طريقته الخاص   نفعالية، ولكل  وا عقلية،و  بصرية،و 

البكم ليكونوا شغلنا  مالص  أو  ،معيةنا اخترنا شريحة اإلعاقة الس  غير أن   التعل م،و  التواصل
    فما المقصود باإلعاقة؟الشاغل في هذا البحث.

                                                           

( مطور كتابة "برايل":وهو نظام كتابة وقراءة عالمي، يستخدمه 1809/1852)Louis Brailleللويس براي ( 1)
األشخاص المكفوفين، أو ال ذين يعانون من ضعف حاد في البصر، و"لويس برايل" نفسه أصيب بالعمى بسبب حادث، 

على إصابته، وأحدث ثورة بابتكاره نظام "كتابة برايل" إذ تقرأ بتمرير األصابع على حروف مكتوبة  لكن ه أظهر تفوقاً 
 بنتوءات بارزة)من واحد إلى ست نتوءات(، وقد تبنى هذا النظام تقريبا في كل  الل غات المعروفة.
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ف ه   ه  وق  ع  في لسان العرب عاقه عن الشيء ي   ورد مفهوم اإلعاقة : -1 ر  ع ْوقًا: ص 
رف ه  عنه صارف، وأصل  ْيق  واالعت ياق، وذلك إذا أراد أمرًا ف ص  ب س ه ، ومنه التَّْعو  وح 

ق، وتقول ع   اق  ع   ، الواحدة ق  ائ  و  ي الع  ن  تْ وعاق   ،ق  ائ  ي عن الوجه ال ذي أردت ع  ن  اق  ع و 
يق : تْربيث الن اس عن الخير، ان  ق  وع  ني اق  ة، ويجوز ع  ق  عائ   ي بمعنى واحد، والتَّْعو 

ق ه ، وا ق ه  وت ع وَّ ب س ه  وع وَّ ف ه  وح  ر     (1)عتاق ه كل ه: ص 
 مثل الصعوبة ،ة المتوقعة من الفردءعدم القدرة على أداء أنشطة معينة بدرجة الكفا 

 .جهاز في الجسمأو  ى مستوى أي عضوتحدث علو  الكالم،أو  مع،الس  أو  في السير،
(2) 

   ستفادة الكاملة من البرامجبين االو  ور يحول بين الفردصقأو  انحراف هي كل 
 ذي هو في مثل عمرهلفرد السليم ال  ل متي تقد  ة ال  التدريبي  و  ،ةالخدمات التعليمي  و 
 (3)هخاص تتناسب مع نوع اإلعاقة لدي خدمات من نوعو  ب ذلك إعداد برامجيتطل  و 

   عضاء الداخلية للجسم من القيام أكثر من األأو  ل عضوتعط  أو  ،قصور هي كل
 .حوادث معي نةأو  ،فيروسيةأو  ميكروبيةو  مكتسبة،أو  نتيجة ألسباب وراثية ،بوظائفها

(4)  
 عدم و  ذين في مثل عمره،و الطبيعي ألقرانه ال  نمهي عدم قدرة الطفل على مسايرة ال

 ،خارجية لحرمانه من إحدى حواسهستجابة الطبيعية لمن حوله من مؤثرات اال
   (5)  .ضعف في قدراته الطبيعيةأو  ،خلل في أجهزته العضويةأو 

   نفسـية، تسـبب ضـررًا أو  عقليـة،أو  هـا إصـابة بدنيـة،اإلعاقة بصفة عامـة علـى أن  ف تعر
فـــي تطـــوره و  قـــد تـــؤثر فـــي حالتـــه النفســـيةو  ،كالهمـــاأو  ،العقلـــيأو  ،لطفـــل البـــدنيلنمـــو ا

                                                           

العربية/ القاهرة/ / جمهورية مصر 1ق(/ دار ابن الجوزي/ ط -)ف5ابن منظور/ لسان العرب/ المجلد ( 1)
 .459/ص1436/2015

تجاهات الحديثة في اال /مراد علي السيد أحمد خليفة /مراد علي عيسى سعد/ السعيد عبد الخالق عبد المعطي  (2)
 . 8،7ص /2011 /اإلسكندرية /1ط /وفاءدار ال /) المفاهيم، النظريات، التطبيقات (مالص  

 2011 /اإلسكندرية /1ط /دار الوفاء /ةالمدخل الحديث في التربية الخاص   /وليد السيد أحمد خليفه /ربيع شكري  (3)
   .10ص 

  .7ص المرجع السابق (4)
دار الجامعة / -رؤية نفسية – /بحوث التدخلو  التأهيلو  اإلعاقات الحركية بين التشخيص /فهمي علي محمد  (5)

 .6، ص 2008 /اإلسكندرية /األزاريطية /)د.ط(/الجديدة
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ــالفــرد مــن ذوي االأو  ،بــذلك يصــبح الطفــلو  تدريبيــه،و  العلمــي فهــو  ،ةحتياجــات الخاص 
  (1)كالهماأو  ،اإلدراكأو  ،أقل من رفاقه في نفس العمر في الوظائف البدنية

 :لإلشارة إلى اإلعاقة هناك مصطلحات أخرى تستخدمو 

ـــيشـــير هـــذا المصـــطلح إلـــى أدنـــى درجـــات اال : (رعتتت )  ل او  تتتو االأ.  ا هـــو خـــتالف عم 
 دائمــا،أو  ،قــد يكــون مؤقتــا  و  جســميا،أو  ،خــتالف نفســيايكــون هــذا اال قــدو  ،عتيــادياأو  طبيعــي

 عــتاللثمــة حاجــة إلــى الكشــف عــن االو  ،عــتالل مصــطلح انبثــق عــن األدبيــات الطبيــةاالو 
 ل إلى عجز.معالجته مبكرا لكي ال يتحو  و 

  القصـورأو  عـتاللتـنجم عـن اال تـييستخدم مصطلح العجـز لإلشـارة إلـى الحالـة ال   :اوعجزب
 (2).مـــن اليـــد ءجـــز أو  مثـــل فقـــدان يـــد ،بطريقـــة موضـــوعية للقيـــاس طبيـــا ةقابلـــ العجـــز حالـــةو 
 .جتمـاعياالأو  طراب التعليمـيضـمصطلح العجز قد يستخدم أيضا لإلشارة إلى حاالت االو 
ثـــم  "....." الطفـــل المعـــاق، الطفـــل غيـــر العـــادي أيضـــا *األخـــرىمـــن بـــين المصـــطلحات و 

تجــاه المشــاركون فــي المــؤتمر قــد تبنــى هــذا االو  يات،تلــك المســم   تجــاه جديــد لتعــديلاظهــر 
المعـــاقين "  تجاهـــات األطفـــال نحـــو ا تحـــت عنـــوان "(م 1990)ذي عقـــد فـــي القـــاهرة عـــامال ـــ

"  ق إلــى " لفــظ ذي اإلعاقــةلمــؤتمر علــى ضــرورة تعــديل لفــظ المعــاحيــث أكــدت توصــيات ا
ن قصـور بصــري مـثاًل حينهــا نطلــق إذا كــان يعـاني مــ اإلعاقــةفـالفرد المصــاب بنـوع مــا مـن 

تـــي يمكـــن ال  القـــدرات و  ،فـــ ن  هـــذه التســـمية تقضـــي علـــى كافـــة الجوانـــب ،"قْ وَّ ع ـــعليـــه لفـــظ "م  
فـ ن  هـذا يعنـي أن ـه يعـاني " ذو إعاقـة بصـرية "  لكـن حينمـا نطلـق عليـه أن ـهو   ،تنميتها لديـه

   ( 3).لديهأن  الجوانب األخرى يمكن تنميتها و  ،ن فقطمن قصور في جانب معي  
                                                           

 دراسة /المعاق شخصية على البصرية اإلعاقةو  ،معيةالس   اإلعاقة أثر /موسى حاج الرحمن عبد محمد إخالص  ( 1)
م باتحاد المسجلين المعاقين حالة  النفسية العلوم مجلة /2012 ديسمبر مارس، للفترة مدني بود المكفوفين تحاداو  الص 

 .124 ص /السودان /األهلية مدني ود جامعة /التربويةو 
 ه 1430 /عمان /1ط /دار الفكر/ ةالمدخل إلى التربية الخاص   /منى صبحي الحديدي /جمال محمد الخطيب (2)

 .14ص  /م2009
ة، الحاالت االضطرابات، *  لكن العيوب التشوهات، ومنها الطبية، العلوم في أخرى مصطلحات وكذلك الخاص 

 .الخاصة حتياجاتاال ذوي مصطلح هو حاليا قبوال األكثر المصطلح
ماال /سعد مراد علي عيسى /عبد المعطي ( السعيد عبد الخالق3)  .20ص  /تجاهات الحديثة في الص 
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 (1).السلوكأو  ،العقلأو  ،خلل في بنية الجسمأو  ،ق هو عيبو  إن  الع  : مفهوم اومعاق -2

خفيًا كالوسواس أو  ،فعل يصدر عن الفرد سواًء كان ظاهراً  السلوك هو كل   :م)حظة
تي تي يتعرض لها الفرد في بيئته ال  يكون هذا السلوك نتاج المثيرات البيئية ال  و  ،القهري

 تجاربه و  يتأثر ذلك السلوك باإلضافة لتلك البيئة بالعوامل الثقافية عنده،و  ،يعيش فيها
   .سلبيةأو  جه سواًء كانت إيجابيةالسلوك يتأثر بنواتو  خبراته،و 

لمثيرات عادية كأن  ستجابة اذي هو عبارة عن هو ذلك السلوك ال  : ستجابيالسلوك اال
   .سحب اليد إذا لمست المدفأةأو  ،ديغمض الفرد عينيه إذا تعرضت للهواء الشدي

 ( 2).تي تأتي بعدهبالمثيرات ال  و  ،محكوم عليه بنواتج ذلك السلوك: السلوك اإلجرائي

 جزئي بشكل مستمر في أي من حواسهأو  ،يمصاب بقصور كل  شخص  هو كل   والمعاق 
 التأهيلأو  ،التعل مذي يحد  من إمكانية ة إلى المدى ال  العقلي  أو  ة،النفسي  أو  ،ةقدراته الجسمي  أو 
يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير ث اليالعمل، بحأو 

  (3).المعاقين

  من شخص يعاني  بأن ه كل   ،ر ف المعاق من قبل منظمة الص حة العالميةع  و
يعجزه عن أداء واجباته  عقليأو  ،جسميأو  ،قصور نتيجة اإلصابة بمرض عضوي

  (4).ستمرار فيه بالمعدل الطبيعياالأو  ،مزاولة عملهأو  ،ة بمفردهاألساسي  
  صعوبات نتيجة انحرافهم سلبيا و  ،ذين يعانون من مشكالتعاقون هم األفراد ال  مالو

أكثر من أو  في جانب –لمجتمعا كما يحدده-أقرانهم العاديين بدرجة معي نة عن متوسط 
   نفعالياالأو  ،جتماعياالأو  ،العقليأو  ،الحسيأو  ،جوانب شخصياتهم كالجانب الجسمي

                                                           

  دار صفاء /ةتنمية مهارات األطفال ذوي الحاجات الخاص  و  تجاهات معاصرة في رعايةا /( سوسن شاكر مجيد1)
 .23ص  /م2008/ ه1429األردن،  /1ط
دار / العالج(، )التشخيص، األسباب /ضطرابات السلوكيةة لألطفال ذوي االالخاص  التربية / سعيد حسني العزة (2)

 .11ص/ 2009/ عمان/2ط/ الثقافة
 .99ص /م2013/ ه1434 /عمان /3ط /دار الفكر /ةاص  مشكالت في التربية الخو  قضايا /فاروق الروسان  (3)
دار المعرفة /  ضطرابات النفسية لدى الكفيفبعض االو  مفهوم الذات / اإلعاقة البصرية/رفت عبد المنعم سالمةي( م4)

 .8ص  /م2011/ه1433 /جمهورية مصر العربية /طيةاألزاري /)د.ط( /الجامعية
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ذلك بهدف و  ،م للعاديينا يقد  بحيث يحتاجون إلى نوعية خاصة من الخدمات المختلفة عم  
 (1) .توافقو  ه من نموييمكن الوصول إل مساعدتهم على تحقيق أقصى ما

 ذي ينحرف آداؤه انحرافا سالبًا عن المتوسط اإلحصائي للعاديينال  و المعاق ه، 
  ةالوجداني  أو  ،ةجتماعي  االأو  ،ةالعقلي  أو  ،ةسواًء كانت الجسمي   ثمار قدراتهتاس ا يعوقه عنمم  

ر تلك القدرات إلى أقصى الحاجه إلى برامج تدريبية مكث فة خاصة تستثمأمس لذا فهو في 
بمصطلح  "قْ و  "الع  أواإلعاقة  مصطلح نحن على ساحة األلفية الثالثة استبدلو  ممكن، د  ح
سواًء على  ،السلبي وق  ع  الم  أو  نظرا لتأثير مصطلح اإلعاقة ،"ةالخاص  ذوي اإلحتياجات "

 العناية به من جانب األسرةو  ،يتهعلى أساليب رعاأو  ،ةحتياجات الخاص  الفرد ذوي اال
  (2).المجتمعو 

غير األسوياء، إذ يدل غير و  ال بد  من التمييز بين مصطلح غير العاديين :م)حظة 
بينما األطفال غير  ،ةالعقلي  و  ،ةذين يعانون من األمراض النفسي  ال  األسوياء على األطفال 

  (3) .اإليجابيأو  تجاه السلبيالعاديين هم المنحرفون عن المتوسط في اال

 ة :ت اوخا   اوحاجاو ذو   -3
   الخدمات و  ،التأهيلو  ،ةذين يحتاجون إلى خدمات التربية الخاص  هم األفراد ال

ن هم يختلفون كما أ ،ةيمكن من قابليات إنساني   أقصى ما ليتسنى لهم تحقيق ،الداعمة لهما
 األداءات التالية:و  ،أكثر من مجاالت النموأو  جوهريا عن األفراد اآلخرين في واحدة

المجال و غوي، المجال الل  و ، المجال الحسي السلوكيو المجال الجسدي، و المجال المعرفي، 
 (4)التعليمي.
   ذين يختلفون عن عامة أي ال   ،المتوسط اإلحصائيذين ينحرفون عن هم األفراد ال
على ذلك فهذه الفئة تشمل األذكياء كما تشمل منخفضي الذكاء و  أكثريتهم،و  ،األفراد

                                                           

دار الكتاب / ة مع األطفال العاديينحتياجات الخاص  دمج األطفال ذوي اال /ةالتربية الخاص   كاشف/فؤاد  نماي( إ1)
 .129ص  /م2009/ ه1430/الجزائر /ط (.)د /الحديث

 .13ص  /متجاهات الحديثة في الص  اال السعيد عبد الخالق عبد المعطي/ مراد علي عيسى سعد/ ( 2)
  ه1430/ عمان /4ط /دار المسيرة /ةمقدمة في التربية الخاص   /عمر فواز عبد العزيز /( تيسير مفلح كوافحة3)

 .17صم/2010
 .13ص  /ةالمدخل إلى التربية الخاص  منى صبحي الحديدي/  /( جمال محمد الخطيب4)
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 ةتشمل هذه الفئة أيضًا اإلعاقات الحسي  و  ،أن  معظم األفراد متوسطو الذكاءباعتبار 
يمكن أن تؤثر على نشاطهم تي ال  و  ،ة، كذلك األفراد ذوي األمراض المزمنةالعقلي  أو 

أساليب و  ،في عادات توافقهمو  ،جتماعياالو  ،الوجدانيو  ،سلوكهم المعرفيو  ،الجسمي
  (1).ون فيه ثانياذي يعيشفي الوسط ال  و  ،فهم مع أنفسهم أوالتكي  

 ة:  ات اوخا   حاجاو واألفراد ذو 

 اوو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف اوفئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 
 
 اإلعاقة العقلية   

اعتمادًا على مستوى و  ،السلوك التكي فيو  ،نخفاض ملحوظ في الذكاءا
ة إلى أربعة تصنف اإلعاقة العقلي   ،عن المتوسط تدني الذكاء
 مستويات:
 (70 – 55 بسيطة )       
 (40 –55متوسطة )        
 (25 – 40شديدة )        
 ( 25شديدة جدًا ) دون        

ثر من العمليات السيكولوجية األساسية كأأو  ضطرابات في واحدةا م صعوبات التعل  
   التهجئةأو  الكتابة،أو  ة،اءالقر أو  ،استخدامهاو  غةزمة لفهم الل  الال  
  (2) الحساب.أو 

ضطرابات ا
 السلوك 

ا يعتبر جوهريًا عم   ختالفاً جتماعي ااالأو  نفعاليختالف السلوك االا
فتقار إلى تكي ف، االعدم الو  العدوان،و نسحاب، سلوكا طبيعيا مثل: اال

   ضطرابات شخصية. او  ،النضج
 

 اإلعاقة الجسمية
ا يحد مم   ،الصحيأو  ضطراب الجسمي،االو  من العجز ةأنواع مختلف

ل التحم  أو  ،جسمه بشكل طبيعي من قدرة الفرد على استخدام
 القدرة على التنقل بشكل مستقل.أو  الجسدي،

ا يحد مم   ،(الجزئي )الضعف البصريأو  ،(البصر الكلي )العمى فقدان اإلعاقة البصرية
                                                           

 .14ص  /متجاهات الحديثة في الص  اال /عيسى سعدمراد علي  /السعيد عبد الخالق عبد المعطي( 1)
ة /منى صبحي الحديدي /جمال محمد الخطيب ( 2)  . 19ص /المدخل إلى التربية الخاص 
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 ،ممن قدرة الفرد على استخدام حاسة البصر بشكل وظيفي في التعل  
  األداء في الحياة اليومية.و 

 
 معية اإلعاقة الس  

ا يحد مم   ،(معيالضعف الس  الجزئي )أو  ،ع الكلي )لصمم(مفقدان الس  
         غةم الل  مع في تعل  من قدرة الفرد على استخدام حاسة الس  

 التواصل مع اآلخرين.و 
 

ضطرابات اال
 الكالمية 

ا يحد من قدرة الفرد على غة مم  الل  أو  ،عجز في الكالمأو  أخطاء
 طبيعي.التواصل مع اآلخرين بشكل 

 
 التفوق و  ،الموهبة

 جتماعيةالقيادة االأو  التحصيل،أو  ممي زة في األداء العقلي قدرات
ب ا يتطل  غيرها مم  و  ،البصريةو  ،التمي ز في الفنون األدائيةو  ،اإلبداعأو 

 (1).تقليدياخدمات ال توفرها المدارس و  توفير برامج

وخصائص تميزها عن الفئة األخرى،  ،لكل  فئة من فئات ذوي الحاجات الخاصة مميزات
 المجاالت. مة للمعاق في كل  وهذه الخصائص تساعد في تحديد المساعدة المقد  

عن غيره من العاديين إلى خدمات من نوع يحتاج المعاق  مهيد:  :ةاو ربية اوخا   -4
هذه الخدمات تكون و  تنمية قدراته،و  ،تحقيق ذاتهو  ،تجاوز إعاقتهى يستطيع خاص حت  

التنمية و طبي، الو النفسي، و ) التعليمي، رة من قبل مختصين في الميدانمسط   ضمن برامج
   ".ةالتربية الخاص  " يطلق عليه بمصطلح هذا ماو  (البشرية ... وغيرها

وتختلف حسب  ،تتعد د تعريفات التربية المقد مة للمعاق :ة عريف او ربية اوخا   -1.4
وجعله يتكي ف مع ذاته  ،مساعدة المعاق ووه ،أن  جوهرها واحد إال   ،وجهات النظر

 هذه التعاريف:ومن  ،والمجتمع
 تي تقد م للمعاقين بهدف تلبية حاجاتهمة ال  التعليمي  و  ،هي تلك الخدمات التربوية     

   .(2)ندماج في المجتمعمساعدتهم على االو  ،تنمية قدراتهمو 

                                                           

 .19ص  /ةالمدخل إلى التربية الخاص   الحديدي/ منى صبحي /( جمال محمد الخطيب1)
 .99فاروق الروسان/ قضايا ومشكالت في التربية الخاصة/ ص ( 2)
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    ـحاجـاي الو تي تتناسـب مـع ذصة ال  البرامج المخص   هي كل ة، بحيـث يمكـن ت الخاص 
ــــر العــــاديين، ــــات األفــــراد غي ــــى فئ ــــة إل ــــرامج التربوي ــــك مــــن و  تقــــديم هــــذه الب جــــل أذل

مســاعدتهم و  ،تنميــة قـدراتهم إلــى أقصـى حــد ممكـنو  ،مسـاعدتهم علـى تحقيــق ذواتهـم
 (1) .ذي ينتمون إليهف في المجتمع ال  على التكي  

   مها تقـد  تـي يمكـن للمدرسـة أن الخدمات ال  ذي يضم جميع هي ذلك التنظيم المتكامل ال
ــــــــ  ،ةتشــــــــمل هــــــــذه الخــــــــدمات الجوانــــــــب التعليمي ــــــــو  ،ةللفـــــــرد ذوي الحاجــــــــات الخاص 

  (2) .ةالصحي  و  ،ةالنفسي  و   ةجتماعي  االو 

ــ م)حظتتة: المختلفــين اختالفــًا  المتعل مــينة هــي القــدرة علــى تعلــيم الكفــاءة فــي التربيــة الخاص 
المتعل مــون فــي بعــض المجتمعــات يمكــن أن ينظــر إلــى هــؤالء و  واضــحًا عــن غالبيــة أقــرانهم،

تبــع مبـادا خاصــة مختلفـة عــن تتطـورهم و  ،تعلـيمهم قائــطر  هـم مختلفــون تمامـًا، ألن  علـى أن  
هــذه المبــادا هـــي  لكــن علينــا مالحظـــة أن  و  ،المتعل مـــينالمبــادا المتبعــة فـــي تعلــيم غالبيــة 

 المتعل مــــين لــــو اعتقــــدنا أن  كــــل  ، و المتعل مــــين تعل ــــم كــــل  و  ل أســــاس تطــــورتــــي تشــــك  نفســــها ال  
ــ ،مــون بــنفس الطريقــةيتعل  و  ،يتطــورون ة يجــب أن تكشــف التنــوع الخــاص فــ ن  التربيــة الخاص 

  (3) .تي تناسب الفرد داخل هذه اإلعاقةالتنويعات ال  و  ،إعاقة تي تناسب كل  لهذه المبادا ال  

   :  ة اريخ او ربية اوخا   -2.4 

 الحيوية.و  ،ة تاريخ طويل نابض بالحياةالتربية الخاص  إن  تاريخ 

 و الهدف األساسي في الحياةهالبدائية البقاء بالنسبة لها كانت المجتمعات اإلنسانية 
 فاإلغريق ،أحيانا يقتلون ليعيش أفراد الجماعة اآلخرونو  بل ،لذلك كان المعاقون يهملونو 
 عندماو  ،إلى أماكن نائية ليالقوا مصيرهم المحتوممان االقدماء كانوا يرسلون المعاقين و الر و 

ليس هدفها الوحيد أصبح المعاقون بمثابة تسلية و  ،أصبح البقاء أحد أهداف الحياة
لقد و شائعة على نطاق واسع، و  عتقادات الخرافية سائدةالمرهفين، حيث كانت االو  لألغنياء

اس أصبح الن  و  للمعاقينعت الديانات السماوية المجتمعات على توفير الحماية شج  
                                                           

 .15ص  /ةمقدمة في التربية الخاص  / عمر فواز عبد العزيز /( تيسير مفلح كوافحة1)
 .29ص  /ةالمدخل الحديث في التربية الخاص   /وليد السيد أحمد خليفة ربيع شكري/ (2)
 .17ص / م2010/ه1431/القاهرة /،1ط/دار الفكر العربي /م المكفوفينبناء التواصل مع الص   /عزت علي( أمل 3)
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 ،دور رعاية خاصة للعناية بالمعاقين حيث أنشئت ،يتعاملون معهم من منظور الشفقة
حدثت قد و ، تأهيلية لهمأو  ،ة خدمات تربويةأي  كانوا يتركون في بيوتهم دون توفير أو 

 اليب فع الة لتعليم في نهاية القرن الثامن عشر اشتملت على تطوير أستغييرات هامة 
المضطربين و  ،متخلفين عقلياللتلى ذلك انبثاق أساليب تربوية فع الة و  المكفوفين،و  ،مالص  

في النصف األخير من هذا القرن بدأت و  ،ذلك في بدايات القرن التاسع عشرو  ،سلوكيا
استمرت و  ،ص صفوفًا خاصة لألطفال المعاقين في المدارس الحكوميةبعض الدول تخص  

هتمام بدمج المعاقين في الصفوف العادية إلى اال ذلك تطور بعدو  اتسعت،و  تلك الممارسة
األخصائيون و  ،تي بذلها أولياء األمورذلك بفعل الجهود الكبيرة ال  و  الحد األقصى الممكن،

  (1) .ةفي ميدان التربية الخاص  

 : ةمس ويات او ربية اوخا   -3.4 

المهم ة لتفادي حدوث أي إعاقة، وقد عد  اإلجراءات األولية المتخذة من األمور ت    مهيد: 
 سبق وأن صن ف المختصون هذه اإلجراءات إلى مستويات:

حدوث زمة لمنع يعنى فيه بكافة اإلجراءات الال   :اومس وى اووقائي اوعياني -أ
 قتحق  و  ،تي تحمي الطفل من التعرض لمسبباتها المختلفةتهيئة الظروف ال  و  اإلعاقة

و يكون هذا من خالل (2)،ةجتماعي  االو  ،ةالنفسي  و   ةالعقلي  و  ،ةالحسي  و  ،ةي  مسالمته الجس
 : إحدى الوسائل التالية

 .تقليل األثار السلبية لإلعاقة علىالمساعدة  -        

يتم و  ،ستخدام وسائل التشخيص الجديدة من أجل الكشف المبكر عن اإلعاقةاو  -      
وسائل اإلعالم  من و  ،رياض األطفالكذلك و  ،ذلك عن طريق قيام المستشفيات بدورها

 (3).ةجتماعي  االو  ،ةالنفسي  و ة، العقلي  و  ،ةأجل تحقيق السالمة الجسمي  

                                                           

 .18، 17ص  /ةالمدخل إلى التربية الخاص   منى صبحي الحديدي/ /( جمال محمد الخطيب1)
 .49ص  /متجاهات الحديثة في الص  اال /( السعيد عبد الخالق2)
 .16ص  /ةفي التربية الخاص  مقدمة / ( تيسير مفلح كوافحة3)
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العجز في أو  ،تهدف الجهود العالجية إلى إزالة القصور :س وى اوع)جيماو -ب     
فعند الشخص المعاق  (1)،تعويضهأو  ،التخفيف من حد تهأو  ،ختلفةمالمجاالت الوظيفية ال

استغالل و  ،المعاق ذلك بتأهيلو  ،الحسيةأو  ،سمعيا مثاًل يتم دعم الحاسة البصرية
   (2) .طاقاته الكامنة إلى أقصى حد ممكنو  ،إمكانياته

داراك الوالدين علىو  ،يكون من خالل تعديل اتجاهات :اومس وى او عديلي –ج   ا 
عادة تعليمهم لمساعدة أنفسهمو  ،مساعدتهمو  ،العمل على تدريبيهمو  ،لهماطفأرعاية   (3) .ا 

  :ةفلسفة او ربية اوخا   -4.4 

تي يمكن عن طريقها تحقيق على تعيين الخطوات ال   ةتقوم فلسفة التربية الخاص        
ن الحياة مهي تمكينهم و  ،ةحتياجات الخاص  ة في األفراد ذوي االرسالة التربية الخاص  

ذلك و  ،للحصول على مكانة طبيعية في المجتمع ،تنميته من قدراتهميمكن امالعملية بقدر 
 بالنظر إلى ما يلي: 

سرعة اكتشاف و  ،األسرة قبل اإلنجابذلك بتوعية و  ،قاية المواليد من اإلعاقةو  -
   .الدتهو  اإلعاقة في الطفل فور

 استمرارهاو  ،معالجة اإلعاقة في وقت مبكر تخفف من ثباتهاو  -
 .عدم اليأس من اإلصالحو  ،ة لحالتهتقب ل األسر و  ،الطفل على تقب ل ذاته ساعدةمو  -
ذلك و  أفراده، مسؤولية الوطن عن كل  و  ،جتماعيتقوية الشعور بالتضامن االو  -

ذين معاقبة ال  و  خاصة من الصغار،و  ،غةنتقاص من ألفاظ الل  االو  ،بحذف عبارة التعبير
 (4) .ةحتياجات الخاص  يتعمدون اإلساءة إلى إخوانهم من ذوي اال

 :ةيثة في او ربية اوخا   دجاهات اوح اال -5.4

 في رعاية المعاق، وتنمية قدراته:   تقوم التربية الخاصة على اتجاهين
                                                           

 .49ص  /متجاهات الحديثة في الص  اال /( السعيد عبد الخالق1)
 .16ص /ةمقدمة في التربية الخاص   /( تيسير مفلح كوافحة2)
 .83ص  /م2010،ه1431 /عمان /1ط /دار الثقافة /ةء في التربية الخاص  آر أو  قضايا /( محمد صالح اإلمام3)
 .29ص  /متجاهات الحديثة في الص  اال /مراد علي عيسى عبد المعطي/السعيد عبد الخالق  (4)
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ة، هو العمل ال ذي يتضمن تقديم خدمات متنوعة)طبي  : او دخ  اومبكر .1      
ذين يعانون من إعاقة وال   ،العمرة( لألطفال دون السادسة من تربوي  و ة، نفسي  و ة، جتماعي  او 

 (1) .أواإلعاقة ،األطفال ال ذين لديهم القابيلة للتأخر، أو أوتأخر نمائي

  هو نظام خدمات متعدد العناصر لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ال ذين لديهم
التعويض أو  ،حاجات نمائية تربوية خاصة. فالتدخل المبكر ال يعني العالج التصحيحي

 (2)د الجوانب يهدف إلى الوقاية من اإلعاقة قدر المستطاع.لكن ه جهد تكاملي متعد  و  فقط،

 :ويمكن الحديث هنا عن مرحلة مهم ة في التدخل المبكر وهي"التشخيص"

بعد إجراء القياس  ة بأن ه وصف الحالة وصفًا دقيقاً في التربية الخاص   التشخيص فعرَّ ي  و  
ن كتابياو  على الحالة ة من أجل الحكم يستخدم التشخيص في التربية الخاص  كما ، يدو 

 :  ههدافأمن و  ،على سلوك الشخص

   .ى يمكن التعامل معهمتحديد خصائص األفراد غير العاديين حت    -
   .معاقاً أو  ،فرد من األفراد غير العاديين سواًء كان موهوباً  تحديد قدرات كل  و  -
   .فئة من فئات األفراد غير العاديين تحديد األهداف التربوية المناسبة لكل  و  -
   .فئة من فئات األفراد غير العاديين تحديد الوسائل المناسبة لكل  و  -
   .حالة الضعف في الصفحة النفسية لكل  و  ،تشخيص جوانب القوةو  -
  .حالة صفحة نفسية لكل  أو  ،عمل بروفيل نفسيو  -
 (3) .الطبي للحالةأو  ،بعد أن تتم عملية التشخيص يمكن التدخل العالجيو  -

حساسية مرحلة الطفولة و  فلسفة التدخل المبكر من أهميةتنطلق فلسفة او دخ  اومبكر:   
تي تعتبر المرحلة الحاسمة في ال  و  ،تي تنحصر في السنوات الخمس األولىال  و  المبكرة،

 ،ةالعقلي  األعمال و  ،بشكل جزئي لألداء تي ترجع فيه التغيراتال  و  ،التطورو  ،ومراحل النم

                                                           

 .82ص  /ةأراء في التربية الخاص  و  قضايا /( محمد صالح اإلمام1)
 .76ص  /متحاهات الحديثة في الص  اال /( السعيد عبد الخالق2)
  م2011،ه1432 /عمان /1ط /دار المسيرة/تعليم المعوقون سمعياو  تربية /سعيد كمال عبد الحميد العزالي (3)

 .73ص
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لذلك يتم التركيز كثيرًا و  ة المحيطة بالطفل،يكذلك إلى التغي رات البيئو  ،ةالنفسي  و  ،ةالجسدي  و 
  (1).ستجابات عبر الزمنالتغي رات لال ة علىلفي هذه المرح

 5،16،19)ذين يتلقون خدمات تربوية خاصة عادة بينيتراوح عمر األطفال ال  : م)حظة
البدء بتعليم األطفال من  بعد أن ثبت أن  ص لسن المدرسة يتناققد أخذ الحد األدنى و  (س

   (2).لنسبة لتدريب الصغار من المعاقينخاصة باو  ،سن مبكر له أثر إيجابي

 اودمج :.2

للداللة على التناسق بين األجزاء لتكون كال   INTIGRATIONتستخدم كلمة الدمج
 المتعل مينة يشير مصطلح الدمج إلى التفاعل بين في ميدان التربية الخاص  و  موحدًا،
المعاقين في  المتعل مينعليه يتم دمج و  المعاقين في نفس المواقف التربوية،و  ،العاديين

  (3) .ذلك باستخدام تقنيات خاصة بذلكو  ،ممساعدتهم على التعل  و  ،المدارس العادية

 ةاألساليب التربوي  و  ،الوسائلو  ،قائأنسب الطر  ف الدمج أيضًا على أن ه اختيارعرَّ ي  و 
 فلسفاتهو  ،التربويو  ،مجتمع حسب واقعه التعليمي يختارها كل  و  ة،المادي  و  ،ةالتعليمي  و 
 العاديين األفرادو  ،تي تؤدي إلى إتاحة التعايش الكامل بين األفراد المعاقينال  و  ،توجهاتهو 

تي ال   المحلية البيئة خالل منأو  ،ةيالمدرسأو  ،األسريةة بيئال داخل التعايش هذا كان سواءً 
 (4).يعيش فيها المعاق

 ة التالية:فتراضات األساسي  تقوم فلسفة الدمج على اال : فلسفة اودمج

 متنوعة.و  ،المعاقين حاجات تربوية متعددة أن  لدى -
   .تي تلبي حاجاتهال  و ،تقييداً  معاق في البيئة التربوية األقل يجب تعليم كل  و  -

                                                           

 .83ص  /ةأراء في التربية الخاص  و  قضايا  /( محمد صالح اإلمام1)
 .105ص  /م2011،/ه1432 /عمان /3ط /تأهيل المعاقين، دار صفاء /( ماجدة السيد عبيد2)
قسم  /اإلنسانيةو  ،جتماعيةمية للدراسات االياألكاد /التجربة الجزائرية /الدمج المدرسي للمعاقين سمعياً ، ( ركاب أنسة3)

 .46ص  /2013جوان  /10العدد  /شلف /جامعة حسيبة بن بوعلي /جتماعيةالعلوم اال
 .129ص  /ةالتربية الخاص   /( إيمان فؤاد كاشف4)
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-
ستطيع في أي تتي ة ال  هناك عددًا من البدائل التربوية/ األوضاع التعليمي   أن  و  

 (1).معاقلل ةوقت كان تلبية الحاجات الخاص  

-
ة فقط بعد أن يتضح أن  الصفوف الخاص  أو  ،يجب اللجوء إلى المدارسو   

من الصفوف  *تحول دون استفادته المعاقتي يعاني منها المشكالت ال  
 (2)  .العاديه

ذين ذوي اإلعاقات البسيطة ال  للمتعل مين تصف الكثير من المقاالت مزايا الدمج  م)حظة :
مهم في صفوف مدمجة أكاديمي أفضل لدى تعليو  ،تتطور لديهم مهارات تكي ف اجتماعي

 (3)جي دة التنظيم

  من أهداف التربية الخاصة:: ةأهداف او ربية اوخا   -6.4

ذلك بتنمية الوظائف المتصلة و  ،الشخص المعاق على تحسين قدراته مساعدة -
 ظيفي فيها.و  ،تي يعاني من قصورال  و  ،ةصلي  باإلعاقة األ

تي تعينه في عملية التغلب على كتشاف الوسائل ال  امساعدة الشخص المعاق على و  -
 .آثار اإلعاقة

ذي يعيش المجتمع ال  مع و  ،مساعدة الشخص المعاق على التكي ف السليم مع نفسهو  -
 ة.جتماعي  توسيع دائرة عالقاته االو  ،ندماج في حياة مجتمعهعلى االو  ،فيه
حقه الطبيعي في و  احترامهو  كرامته،و  ،مساعدة الشخص المعاق ك نسان له قيمتهو  -

 الحياة.
 في الحياة بقدر اإلمكان المتعةو  ،حساس بالرضىمعاق على االمساعدة الشخص الو  -

  (4).الشعور بالضياعأو  ،فقدان األملأو  ،دون أن تعمل اإلعاقة على شعوره باليأس
                                                           

 .35،36ص  /ةالمدخل إلى التربية الخاص   /منى صبحي الحديدي  /( جمال محمد الخطيب1)
 العامة الصفوف في ضائعين طلبة بشأن وتوجساتهم المعلمين، واهتمامات فاشلة دمج عمليات حول تقارير هناك *

جازة طيبة، نوايا مجرد من أكثر تتطلب المسألة ف ن  "  اوهانيان سوزان"  بي نت وكما  ناجحاً  الدمج لجعل إدارية  وا 
 .36ص  المرجع السابق( 2)
(3)  Robert Sal , Robertas Ramey, Martin Henly Gozzine،/ تدريس الطلبة ذوي اإلعاقات البسيطة 

  .20ص  /م2013،ه1434 /عمان /1ط /دار المسيرة /ترجمة زيدان أحمد السرطاوي
 .106تأهيل المعاقين، ص  /( ماجدة عبيد السيد4)
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 : ة إلىهناك من يصن ف أهداف التربية الخاص  و 

   .جتماعية على التكي ف االمساعدة الطفل ذو الحاجات الخاص  : ج ماعياهدف  –أ

 ة على تحسين قدراتهمساعدة الطفل ذو الحاجات الخاص  : هدف وظيفي -ب
نجازاتهو    ظيفي فيها.و  عاني من قصوريتي ة ال  العقلي  و  ،ةتحصيله في المجاالت الجسمي  و  ،ا 

في  ةت الخاص  حاجاالفرص المتكافئة لذوي الإعطاء : هدف إنساني ديم راطي –ج
مكاناتهمو  ،ى يمكنهم حسب ما تؤهلهم قدراتهمحت   ،التأهيلو  ،التعليمو  ،التربية القيام  ا 

 (1) .فس في كسب مقومات الحياةعتماد على الن  االو  ،بواجبات الحياة اليومية

مستويات، و فلسفة، و تاريخ، و ة من مفهوم، بعد أن تعرفنا على ميدان التربية الخاص  
سهاماتهم.و  ،رواد هذا الميدانو  نستطيع أن نسرد في هذا المقام أهم أعالم ،أهدافو   ا 

    (2):ةاوخا    أع)م ميدان او ربية-7.4

من األعالم في ميدان التربية الخاصة، وقد شكلت إسهاماتهم منعرجا حاسما  العديد برز
 ومن هؤالء: ،في هذا الميدان

 اإلسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الرئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجنسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 جين إيتارد

1775- 1838 
 ة استخدام منهجية البحث ذات المنحىإمكاني   فرنسي

الة لتطوير طرائق التدريب الفع   الفردي
 للمتخلفين عقليا.

 موريامويل ص
1806 - 1876 

يجب تزويدهم و  ،ن قادرون على التعل مو المعاق  أمريكي
 تربوية منظمة. ببرامج

 إدوارد سيجوين
1812 - 1880 

ة تعليم المتخلفين عقليًا باستخدام برامج إمكاني   فرنسي
 تدريب حسي حركي.

                                                           

 .34ص  /متجاهات الحديثة في الص  اال /( السعيد عبد الخالق1)
 .35،36ص  /ةالمدخل إلى التربية الخاص   /منى صبحي الحديدي /جمال محمد الخطيب ( 2)
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 رانسيس جالتون 
1822 - 1911 

 موروثية الذكاء. بريطاني

 ألفريد بنيه
1857 - 1911 

مكاني  و  ،ة قياس الذكاءإمكاني   فرنسي          ة تدريبا 
 ة.العقلي  تطوير القدرات و 

 لويس برايل
1809 - 1852 

 نظام النقاط البارزة لتعليم المكفوفين.ستخدام ا فرنسي

 توماس جالوديت
1851  

 مهارات التواصل باستخدام م ة تعليم الص  إمكاني   أمريكي 
  .األصابعة تهجئ

 ألكسندر يل
1847 - 1922 

مكانية و  م،إمكانية تعليم الكالم للص   أمريكي  ا 
 مع المتبقي.استخدامهم للس  

 ماريا مانتسوري
1870  _1952 

فاعلية التدخل العالجي المبكر المتضمن  إيطالية 
 خبرات ملموسة خاصة.

 لويس تيرمان 
1870 - 1952 

طبيعة ختبارات الذكاء للتعرف على استخدام ا  إيطالي
 .التفوق العقلي

 ألفرد ستراوس 
1897 - 1957 

 

 ألماني 
   

محددة من  بعض األطفال يظهرون أشكاال
هذه و  صعوبات التعل م تعود للتلف الدماغي،

  الصعوبات يمكن معالجتها بالتدريب الخاص
من خالل أليات  ،يمكن تنمية قدرات ذوي الحاجات الخاصة على اختالف تصنيفاتهم

في اكتشاف  واستثمارها ،الة تهدف إلى استغالل الجوانب اإليجابيةوبرامج فع   ،خاصة
بداعاتهم.    مواهبهم، وا 

ال تي ال بد  أن تحظى باهتمام ة من بين أهم الميادين يبقى ميدان التربية الخاص  : خ) ة
ة باتها الخاص  فئة متطل   ة، إذ أن  لكل  واسع نظرا الختالف شرائح ذوي الحاجات الخاص  

       في التعليم.أو  ،سواء في التربية
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  :مهيدت

 عباده على تعالى اهلل أنعمها تيال   عمالن   أعظم من البصرو  ،معالس   نعمة من كل   د  ع  ت  
 ةعد   مواطن في معا النعمتين هاتين يذكر وجل عز   المولى نجدو  ،خلقه في ياتهآ ليدبروا

 لعملة وجهان كأن هماو  ،له مواليا البصر ذكرو  إل   معالس   ذكر كل ما إذ الكريم، كتابه من
 من هذاو  البصر، حاسة على معالس   حاسة ذكر ميقد   دائما الترتيب فيو  هأن   غير ،واحدة
 على منها نذكر ،الجوانب من الكثير في البصر بقسا معالس   أن   إذ جالله، جل   حكمته
 بطن في جنينا اإلنسان يكون أن منذ عملها معالس   حاسة تبدأ :الحصر ل المثال سبيل
 أسبقية جعلت ةعد   اأمور  هناك أن   كما الولدة، بعد عملها لبصرا حاسة تبدأ بينما أم ه،
 .لحقا كرهانذ البصر على معالس  

رسالهاو  ،األصوات التقاط هي معيالس   الجهاز وظيفة   مرورها بعد ذلكو  ،الدماغ لىإ ا 
 إلى األذن تتعرض قدو  ترجمتها،و  ،بشرحها ذلك بعد الدماغ ليقوم األذن داخل بمراحل

 وراثيةو  ،مكتسبة بين قاتالمعو   هذه تختلفو  ينبغي، كما وظيفتها أداء من تعيقها قاتمعو  
 معايير حسب أنواع إلى معيةالس   اإلعاقة الباحثون فصن   لقد، و عالجية تدخالت تستدعي

 .معالجتهاو  دراستها بهدف ذلكو  ،مختلفة مصنفاتو 

1))" رون  ك  ق ل ياًل م ات ش   ة  د  ئ  ف  األ  و  ار  ص  ب  األ  و   ع  م  الس   م  ك  ل   ل  ع  ج  و   م  ك  أ  نش  ذي أ  ال   و  ه   ل  قال تعالى " ق  
 

"ر  اص  ب  األ  و   ع  م  ك الس  ل  م  ن ي  م  أ   رض  األ  و   ء  ام  الس   ن  م م  ك  ق  ز  ر  ي   ن  م   ل  ق  "           
(2) 

(3)" ون  ر  ك  ش  كم ت  ل  ع  ل   ة  د  ئ  ف  األ  و   ار  ص  ب  األ  و   ع  م  الس   م  ك  ل   ل  ع  ج  و    "          
 

 )4)"ون  ر  ص  ب  وا ي  ان  ك   ام  و   ع  م  الس   ون  يع  ط  ت  س  وا ي  ان  ك   ام  "          
 

   (5)" ولً سؤ  م   ه  ن  ع   ان  ك   ك  ئ  ول  أ   ل  ك   د  ؤا  الف  و   ر  ص  الب  و   ع  م  الس   ن  "إ           
                                                           

 من سورة الملك.   23األية  ( 1)
 من سورة يونس.  31األية  ( 2)
 من سورة النحل.  78األية  ( 3)
 من سورة هود.    20( األية  4)
 . اإلسراء سورة من 36األية  ( 5)
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 اهلل تقديم الكريم نآالقر  من عديدة أخرى مواطن فيو  ،اآليات من المواطن هذه في نجد
 :في  تتجلى ال تيو  ،جالله جل   لحكمته البصر ىلع معالس   ذكر تعالى

 ترى العينو  ،الحمل فترة في يعمل معفالس   البصر، نمو على معالس   نمو تقديم  .1
 .الولدة بعد

  ،المخ وسط في يقع فاألول ،البصر مركز لىع متقدم المخ في معالس   مركز  .2
 . الدماغ مؤخرة في البصر مركز يقع بينما

  معالس   حاسة اأم   ،العين إغالق عندأو  ،النوم حالة في البصر حاسة تتعطل  .3
 إذا نومه من يستيقظ من اسالن   من وكثير (1)،النوم حالة في ىحت   مستمر بشكل فتعمل
 ي  ف   م  ه  ان  ذ  أ   ىل  ع   ان  ب  ر  ض  ف   ": جلو  عز   قوله الكهف سورة في ورد، منه قريبا صوتا سمع
 يكملوا أن إلى ،مععندهم حاسة الس   ناعط ل ا( أين  ب  ر  )ض  فالشاهد (2) "ادً د  ع   ين  ن  س   ف  ه  الك  
 .صورة أحسن في جعلهو  اإلنسان خلق ال ذي فسبحان .لهم اهلل قد رها ال تي نومهم مد ة

 األذنو  الوسطى، األذنو  الخارجية، األذن هي أقسام ثالثة من اإلنسان أذن وتتكو ن
 ،أختها عن تختلف لألذن معيةالس   الوظيفةو  ويسرى، ،يمنى: أذنين لإلنسانو  ،الداخلية

 إلى مباشرة وصلو  اليسرى أذنه من سمعه إذا حنالل على فيتعر   أن اإلنسان يستطيعو 
 اليمنى أذنه من سمعه إذا الخطاب على جيدا اإلنسان فيتعر   كما األيمن، دماغه نصف
 يكون الدماغ من األيسر الجزء أن   هذا من ويفهم ،األيسر دماغه نصف في مباشرة وصب  
  (3).األلحان على فللتعر   صمخص   للدماغ األيمن الجزءو  ،األنظمة تعل م مركز

 األذن الخارجية :  (1

 : أجزاء ثالثة إلى الخارجية األذن قسمتن

                                                           

 /)د.ط(القاهرة/ 1ط/مصرية نجلواأل مكتبة/ العالجية برامجهاو  ةالخاص   التربية /الشريف المجيد عبد الفتاح عبد ( 1)
 .282 ص
 من سورة الكهف. 11األية  ( 2)
 منشورات دار /تطبيقية تحليلية دراسة/  الجزائرية الوزارية البرامج في الصوتية لمقررات/ادرار مكي /بسناسي سعاد ( 3)

 . 71/ ص2007/وهران /1ط /األديب دار
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 ملتفةو  ،مرنة غضروفية مادة هوو  األذن، من الخارجي الجزء هو :الصيوان -أ 
 8) األول الثلث مغطيا أنبوبي بشكل الخارجية األذن قناة داخل إلى يمتدو  بإبداع،

 تحديد هو للصيوان الوظيفي الدور فإن   ،الجمالي دوره على عالوة، القناة من( مليمترات
 منو  ،الخارجية القناة عبر األذن داخل إلى وتوجيهها ،األصوات وتجميع ،وتالص   اتجاه

  (1)ةبلالط غشاء إلى ثم  
 ذو هوو  ،األذن قناةأو  ،خبالصمال كذلك معيالس   الممر ىيسم  : معيالس   الممر -ب 
 (2)(ملم8و12)بين ما وقطره ،(مليمترا25) حوالي ةبلالط جهة من مفتوح أسطواني شكل

 الصمغية المادة تفرز تيال   الصمالخية الغدد توجد القناة هذه من الخارجي وفي الجزء
 الميت الجلد إزالة خالل من ذلكو  ،األذن طبلة حماية في المادة هذه وظيفة تتمثلو 
ذاو  األذن، خارج نقلهاو  ،األوساخو  ،الجراثيمو    الصمغية المادة من كبيرة كمية أفرزت ما ا 

 اإلنسان على قدرة إضعاف إلى يقود ال ذي األمر ،األذن قناة إغالق إلى ذلك  يؤدي فقد
 :من الخارجية األذن تتأل فو  ،معالس  

 .غضروفية مادة من نمكو   هوو  (القناة ثلث) الخارجي الجزء        

 غدد بها يوجد لو  ،ميةعظ مادة من نمكو  ( مليمترا 16 القناة ثلثي) الداخلي الجزء       
 الداخل من ضيقة فهي، تساعال متفاوتةو  ،منحنية الخارجية األذن قناة أن   كما ،شعيراتأو 

  (3).الطبلة غشاء إلى الغريبة  األجسام وصول يعرقل الشكل هذا ألن   الخارج، من ومتسعة

 الطبل ألة جلد شأن شأنه– الرقيق الغشاء هذا يغطي: الطبلة غشاء  -ج 
 الطبلة تقومو  (4) ،الوسطى األذن عن ويفصلها ،األذن لقناة الخارجي الطرف -الموسيقية
 تهتزو  ،وتللص   المرسل المهتز الجسم عن الصادرة للترددات مطابقة تكون باهتزازات

                                                           

ه  1432/األردن /عمان/ 1ط /المسيرة دار /سمعيا المعوقين وتعليم تربية /العزالي الحميد عبد كمال سعيد ( 1)
   .43 ص م/2011

 .72ص/ الجزائرية الوزارية البرامج في الصوتية المقررات /درار مكي /بسناسي سعاد ( 2)
 .131ص /ةالخاص   التربية إلى المدخل /الحديدي صبحي /الخطيب محمد جمال ( 3)
 ،(ت.د) /الجزائر /(ط.د) /للثقافة أصالة شركة:تر /اإلنسان لجسم المذهلة الحقائق موسوعة /والكر ريتشاد ( 4)

 .75ص
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 الدقيق التركيب بحماية تقوم كما وت،الص   مكبر غشاء بها يهتز ال تي نفسها بالطريقة عادة
  (1).الوسطى لألذن

 :وظيفة األذن الخارجية.(1 .1
  .األذن الوسطىو  ،وت إلى غشاء الطبلةتوصيل الص   -
 :حماية طبلة األذن عن طريقو  -

 بات المباشرة.انحناء يحمي طبلة األذن من اإلصا الخارجية بها اةالقن 
 الصمالخ*. 
 شعيرات تعوق األتربة. 

 .هرتز( 2700معية الخارجية ) التردد وت عند التردد الرنيني للقناة الس  تكبير الص   -
  (2).األصواتوان األذن عند بعض الحيوانات يقوم بالحركة لتجميع يص -

 األذن الوسطى: (2

تشتمل األذن الوسطى و  وت بعد معالجته في األذن الخارجية،الوسطى الص   تستقبل األذن
وت في يتم تحويل الص  و  (3)،الركابو السندان، و هي: المطرقة،  ،اتيمظعلى ثالث ع

التكبير نوعان من  يوجدو  ،(مرة تقريبا72تكبر بمقدار)و  ،األذن الوسطى إلى طاقة حركية
 ذي يتم في األذن الوسطى:ال  

بين و  ،يقدر بالنسبة بين الجزء المتحرك في غشاء الطبلةو  ،(هدروليكيتكبير): النوع األول
ى هذا النوع من يسم  و  ،في قاعدة القوقعة (4)ة البيضاوية المغلقة بعظمة الركابفذالنا

 يقدر بالنسبة بين ذراع المطرقةو  ،تكبير الرافعة: النوع الثانيو ، (التروسالتكبير بتكبير)
يعمل نظام الحماية الموجود في األذن الوسطى و  الذراع الطويلة لعظمة السندان،و 

 : بطريقتين

                                                           

 .72ص/الصوتية المقررات/ درار مكي /بسناسي سعاد ( 1)
ملوخ   الص مالخ   *  .منها ومايخرج األذن، صماخ وسخ: والص 
 .44سعيد كمال عبد الحميد العزالي/ تربية وتعليم المعوقين سمعيا/ ص  ( 2)
 .73المرجع السابق/ص  ( 3)
 توجد صغرى عظام الجسم في األذن تدعى الركاب، وهي أصغر بقليل من حبة األرز. ( 4)
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الطبلي  الغشاء عضلةو  ،وت، حيث تنقبض عظمة الركابالمنعكس الشرطي للص   -
على زيادة معاودة األذن الوسطى لمنع وصول مم ا يعمل  ،عند حدوث صوت مرتفع

 الضار إلى األذن الداخلية. المرتفع وتالص  
ا مدة الضغط على جانبي غشاء طبلة األذن ليكون حر الحركة مع األصوات مم   -

الواصلة إلى  (استاكيوسذلك عن طريق قناة)و  يزيد حساسية الطبلة لألصوات المنخفضة،
  (1) .عتفتح عند البلو  ،مغلقة دائما تي تكونال  و  ،البلعوم

 األذن الداخلية : (3
قل السيالت العصبية إلى نتو  ،الجهاز الدهليزيو  شتمل األذن الداخلية على القوقعة،ت

  (2).معيالدماغ من خالل العصب الس  
 ملفوف حول محور أفقي مرتانو  ،عبارة عن دهليز مغلق تماما: القوقعة  -أ 

 (المحيطي )السائل البلغميىمملوء بسائل يسم  و  ،له جدران صلبةو  نصف مرة،و 
وتية القادمة من ة هي تحويل الذبذبات الص  عوققوظيفة الو  ،عن مادة لزجةهو عبارة و 

 معي.يتم نقلها إلى المخ بواسطة العصب الس   ،ذن الوسطى إلى إشارات كهربائيةاأل
هي و  ،ة قنوات صغيرة تحتوي على سائل خاصن من عد  تتكو  : القناة القوقعية -ب 

تعمل بمثابة و  ،وتيةللموجات الص  نهايات عصبية عالية الحساسية أو  ،ذات أطراف
 معييفضي إلى الجهاز العصبي الس  ذي معي ال  ة بالعصب الس  مستقبالت سمعي  

 .بالمخالمركزي 
ن من ثالث يتكو  و  ،نسانتزان في جسم اإلهو الجزء المسؤول عن الالدهليز:   -ج 

  .قنوات دهليزية بها سائل
تمتلئ و  ،القناة العرضيةو  ،العموديةالقناة و  ،هي القناة العلويةو وات الهاللية:القن -د 
المعروفة  معية الدقيقةالس   توجد به مئات اآللف من الخاليا ،يوات بسائل نسيجالقنتلك 

ة العالية لما يصل إليه من ز السائل المحيط بالحساسي  يتمي  و  ،(3) باسم "الخاليا الشعرية"
                                                           

 اإلسكندرية /1ط/ الوفا دار / شاديةإر  تدخالتو  نظرية رؤى / ةالخاص   حتياجاتال ذوو /عسل محمد خالد ( 1)
 .197 ص /2012

/ عمان، األردن 3إبراهيم عبد اهلل الزريقات/ اضطرابات الكالم والل غة/ التشخيص والعالج/  دار الفكر/ ط ( 2)
 .102م/ص2014ه، 1435

 .47سعيد كمال عبد الحميد العزالي/ تربية وتعليم المعوقين سمعيا/ ص ( 3)
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ة تي تحول الحركة الميكانيكي  ال   وتية، فيحرك الخاليا الشعرية الدقيقةموجات الص  ذبذبات ال
 ،معي الملتصق بالقوقعة إلى المخيختلتقطها أطراف العصب الس   ،ةإلى نبضات كهربائي  

  (1).ى رموز مسموعة ذات معنىفتترجمها إل ،مع في المخمراكز الس  منه إلى و 
 نذي يتكو  ال  و  أعظم ما في القوقعة الشبيهة في شكلها بالحلزون عضو كورتي،: مالحظة

 (شعيرة 3150000حوالي)يقدر مجموعها و  من سلسلة أعمدة في شكل أقواس مصفوفة،
 (2) ،خليةأو 

على الوقوف مستقمين، فمستقبالت التوازن  األذن أيضا تساعدنا هذا باإلضافة إلىو
 ومعها إشارات من العينين ،الموجودة في األذن الداخلية ترسل إشارات إلى الدماغ

 .نقباض لتفادي السقوطنة بالويرسل بدوره تعليمات تأمر عضالت معي   ،لهاوالقدمين، فيحل  
(3) 

 
 

                                                           

 .47تربية وتعليم المعوقين سمعيا/ ص سعيد كمال عبد الحميد العزالي/ ( 1)
 .73سعاد بسناسي/ مكي درار/ المقرارات الصوتية/ ص ( 2)
موسوعة جسم اإلنسان ثالثي األبعاد/ الترجمة العربية مرخص بها قانونيا لشركة المستقبل الرقمي لبنان بالتعاون  ( 3)

 .21مع شركة دور لنع كندرسيلي/ )د.ط(/ األصالة/ الجزائر/ )د.ت(/ ص
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األمور مثل) كيف تتم معية نتحدث باختصار عن بعض قبل الحديث عن اإلعاقة الس  
 مع..(عملية الس  و مفهوم الصوت، و عملية الكالم، 

 :الكالمكيف تتم عملية  -1
ترشحها و  ،لسان المزمارو ، ها الرئتاننتجتهي مجموعة من أشكال الموجات المعدلة ال تي  

الكالم هي:  أعضاء تنفيذ عملية إنتاج فإن  عليه و  ،الخدانو  ،الشفتانو  ،وتيةاألحبال الص  
لسان المزمار)ال ذي و  ،الفم(و  ،الحنجرةو  ،عبر القصبة الهوائية دفع الهواء الرئتان)مصدر

 وتية )الواقعةواألحبال الص   ،خاما( يحرك الهواء المندفع من الرئتين فيصدر صوتا
 ،المخ( وت الخام بناء على أوامرر هذا الص  فتغي   ،ال تي تتحرك بفعل العضالتو  ،بالحنجرة

عضلية  الل سان ال تي تحركها جميعا مجموعاتو  ،الشفتانو  ،الخدانو  ،وسقف الحلق الل ين
 (1) .المخوت الخام بحيث يصدر في النهاية الكالم المقصود من أوامر ير الص  يلتغ

  وت:مفهوم الص  -2

 ،معي ال ذي تحدثه موجات ناشئة عن اهتزازات جسم ما طبيعيا كانهو األثر الس     
 (2) .غير قصدأو  ،صناعيا عن قصدأو 

 وت:ترددات الص   *

التردد هو السرعة و  وت،انخفاضه يعتمد على تردد الص  أو  ،وتإن  مدى ارتفاع الص      
، يستطيع الشبان سماع (hz)"بالهرتز" وت، يقاس الترددال تي تتابع بها موجات الص  

المدى بتقدم اإلنسان في  ينخفض هذاو  ،(هرتز20000هرتز و 20أصوات ترددها بين)
عالية  تستخدم الخفافيش أصواتاو  ،خاصة بالنسبة إلى األصوات عالية الترددو  السن

هي قادرة على رصد ترددات و  ،على الفرائس القبضو  ،هتداءالطبقة في أثناء طيرانها لال
 (3) .يعجز البشر عن سماعها (هرتز120000)قد تصل قوتها إلى 

                                                           

 عمان /2ط/المسيرة دار / العالجو  التشخيص  /الكالمو  النطق ضطرابات/ االعزالي الحميد عبد كمال سعيد ( ( 1)
 .89صه/ 1435،م2014 /األردن

 .87/ص2009/ الوادي، الجزائر/ 1عادل محلو/علم األصوات بين القدامى والمحدثين/ مطبعة مزوار/ ط ( 2)
 .75ريتشارد والكر/ موسوعة الحقائق المذهلة لجسم اإلنسان/ ص ( 3)
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  مع:عملية الس  -3

ك الهواء وت ال ذي يحر  الص  ال ذي ينقل  ع د  حركة الهواء الخارجي العامل األساست  
 ال تي يتحرك غشاؤها الداخلي ،محركا األذن الداخليةحيث يهتز غشاؤها ، الراكد في األذن

ك هذه الحركة إلى السائل التيهي ال ذي يحر   ال تي تنقل ،محدثا اهتزازات للعظيمات
ة الكامنة في الدماغ ال ذي يبدأ فينقل هذه الذبذبات إلى القو   األعصاب المحيطة به،

 (1) .مصدرهاو  ،بيان معلوماتهاو  ،هابتفسير 

 ،أم ه األصواتابع من وجوده في رحم إن  الجنين يسمع في الشهر الس  مالحظة: 
وتية بحركات يقوم بها عندما تكون قوية يجيب على هذه المثيرات الص  و  ،الضجيجو 

هذه األحاسيس  الجهاز الهضمي لألم،و  ،الشرايينو  ،فتغطي على ضجيج نبضات القلب
  خ المع تكون مسدودة بالصمد عبر قنوات عظمية، إذ أن  قنوات الس  معية تنقل في اليالس  
األصوات تبقى مسجلة في ذاكرة الطفل، فقد قامت نساء في األشهر هذه يظهر أن  و 

ة مرات في عد  و  ،األخيرة من الحمل بقراءة قصة ما من قصص األطفال بصوت عال
ى لو قرأتها بعد الولدة أظهر المستمعون الصغار تفصيال واضحا لهذه القصة حت  و  اليوم،

   (2).همقارئة أخرى غير أم  

 مع بثالث مراحل:ة الس  تمر عملي  مع: مراحل عملية الس  -4

 ةوظيفة األذن األساسي  و  ،هو عملية هامة في العملية الكالمية: مرحلة التحويل  -أ 
ال ذي  معيوت إلى الممر الس  ل الص  يحو  الصوان .الحال هلبوت بما يتط  هي تحويل الص  

القوقعة في  شعيراتو  ،القوقعة إلى لهتحو  الطبلة و  ،مخيضإلى الطبلة بالت هليحو   بدوره
 هوو  ،أخطرهو  بأكبر تحويل ال ذي يقوم وتية إلى الدماغالتموجات الص   لعضو كورتي تحو  

 .(3)قراراتو  ،وتية إلى مواقفوجات الص  متحويل الت
                                                           

/ بيروت، لبنان  1ينظر عالء جبر محمد/ المدارس الصوتية عند العرب/ النشأة والتطور/ دار الكتب العلمية/ ط ( 1)
 .170ه/ص1427م، 2006

/ بيروت، لبنان/ 1ليونيل روسان/ التفتح النفسي الحركي عند الطفل/ تعريب: جورجيت الحداد/ دار عويدات/ ط ( 2)
 .27م/ ص2001

   . 74،75/ص الصوتية المقرارت /درار مكي /بسناسي سعادينظر  ( 3)
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يصعب تقديم توضيحات علمية عن و  ،في الدماغ يتم التحليلمرحلة التحليل:  -ب 
في  اوت انطلق أساسالص   بأن  نذكر و  وتي إل  من خالل التمثيل،عملية التحويل الص  
 حدوثه من الذهن.

قرار و  ،ة عقلية ل تنتهي إلى اتخاذ موقفعملي القرار: إن  كل  و  فمرحلة الموق  -ج 
 اى يتخذ اإلنسان قرار حت  و  ،قراراته باستعمال فكرهو  ،يتخذ اإلنسان مواقفهو  ،عبثا منها تعد  

كذلك و  ،في أسس التعبير المستقبلو  ،ينبغي اشتراك المرسل ،تي تصلهمن األصوات ال  
الطرفين في أسس اشتراك ق فإذا تحق  التحليل و  ،إقرار مبدأ الفروق الفردية في التفكير

 مامنه غوية لكل  هما يشتركان في المخزون الموجود في الشبكة الل  فمعنى ذلك أن   التعبير
ل  و    (1).انعدم التفاهم بينهما أصال ا 

ذ كرت كلمة"الس مع"في القرآن الكريم على ثالثة رآن الكريم: في الق (2)معمراحل الس   -5
 وفي كل  مستوى مرحلة معينة: ،مستويات

وت لكن كالطفل الوليد يحس بالص   ،(وت دون فهماإلحساس بالص  ): المرحلة األولى
داها إلى ما يرشدها فال ي نأ –تي إذا ناداها راعيهاالدواب السارحة ال  أو  ،ل يفهم معناه

  (3)  تسمع صوته فقط اهبل إن   ،فال تفهم ما يقول – ءهندا إل  تسمع 

 ءً آع   د  ل  إ   ع  م  س   ي  ا ل  م  ب   ق  ع  ن  ي ي  ذ  ال   ل  ث  م  وا ك  ر  ف  ك   ذين  ال   ل  مث  و  "هذا مذكور في قوله تعالى و 
"ءً آدن  و  

(4)  

 ان  ك   د  ق  و  ذلك في قوله تعالى "و  ،(وت مع الفهماإلحساس بالص  فهي): المرحلة الثانية
 (5)"ون  م  ل  ع  ي   م  ه  و   وه  ل  ق  ا ع  م   د  ع  ب   ن  ه م  ون  ف  ر  ح  ي   م  اهلل ث   م  ال  ك   ون  ع  م  س  ي   م  ه  ن  م   يق  ر  ف  

                                                           

 .75سعاد بسناسي/ مكي درار/ المقررات الصوتية/  ص ( 1)
 لقد فر ق القرآن الكريم بين الس ماع ، والستماع ،واإلصغاء: ( 2)

" القصص  الس مع وا ع ن ه   ر ض  ذ ا س م ع وا الل غ و أ ع   .55يكون بقصد، ومن دون قصد، مثاله في كتاب اهلل تعالى" و ا 
" األحق ت م ع ون  الق رآن  ن  ي س  ف ن ا إلي ك  ن ف رًا م ن  الج  ر   .29اف الستماع  يكون بقصد من أجل الستفادة ، قال تعالى" و ا  ذ  ص 

ا " التحريم اإلصغاء حيث يكون ا غ ت  ق ل وب ك م   .04لتركيز، وتفاعل القلب، والمشاعر قال تعالى " إ ن  ت ت وب ا إ ل ى اهلل ف ق د  ص 
عبد الفتاح عبد المجيد شريف/ أساليب رعاية المعاقين عقليا، وحركيا، وبصريا، وسمعيا، المكتب العربي للمعاق  ( 3)
 .282/ ص2016مصر الجديدة،  /1ط
 من سورة البقرة . 171األية ( 4)
 من سورة البقرة . 75األية  ( 5)
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 اإليمانو  ،قتناعباإلضافة إلى ال وت مع الفهماإلحساس بالص  فهي): المرحلة الثالثة      
 ين  ذ  ال   ب  جي  ت  س  ا ي  م  ن  إ  قال تعالى " للمؤمنينتي تمنح ال   معهي أعلى درجات الس  و  ،(الطاعةو 
ع ون   عون  م  س  ي   ت ى ي ب ع ث ه م  اهلل ث م  إلي ه  ي ر ج    (1)"و الم و 
عملية  من أن   ،هذه المعاني الثالثة تتوافق مع ما هو معروف في علم وظائف األعضاءو 

ثم العمليات  ،الفهمو  ،ثم التمييز ،تو هي اإلحساس بالص  و  ،مع تمر بثالث مراحلالس  
   .التصرفاتو  ،اإلرادةو  ،تي تتضمن اإلدراكاألخرى للمخ ال  

 : معي عند اإلنسانالمجال الس  -6

وتية من نعم اهلل تعالى على اإلنسان أن جعل له مجال محدودا من الترددات الص  
  (ذبذبة في الثانية 20000إلى  20بين)وتتراوح هذه الترددات  ،ليسمعها دون غيرها

 كأن يسمع الموجات السلكية ،األصوات لول هذا التحديد لسمع كل  و  ،(بالهرتزتقاس)و 
 ،ا ل يفيد اإلنسان في شيءغير ذلك، مم  و  ،اإلرسالو  ،ثترددات أجهزة البو  ،كيةالالسلو 

كل ما زادت حدة و ه في وقت واحد، يتي تصل إلاألصوات ال   بل يجعله عاجزا عن فهم كل  
معية كل ما ضعفت قدرته الس  و  ،(دسبل 20الفرد أن يسمع األصوات حتى)ستطاع مع االس  

في أعضاء جهاز  ل  ل  خ   أي  و مع، ى بفقدان الس  هذا ما يسم  و  ،تقل درجة سماعه للذبذبات
  (2).معيةيطلق عليه مصطلح اإلعاقة الس   ايسمع امع يسبب فقدانالس  

 معية :اإلعاقة الس  

 :تمهيد
أداء مهامها كما  عنإلى معوقات تعيقها  العضوية عند اإلنسانقد تتعرض األجهزة       
تسمح للجهاز بممارسة نشاطه  هو األمر ال ذي يستدعي تدخالت عالجية مختلفةو  ،ينبغي

يعد أكثر األجهزة تضررا عند غالبية الناس خاصة فئة  ،معيالجهاز الس   بالشكل العادي.
ف صن  يو  ،مكتسبة قد تتعرض لها األذن أخرىو  ،هذا راجع إلى عوامل وراثيةو  ،األطفال

  .ة تصنيفات حسب معايير مختلفةمعية إلى عد  الخبراء اإلعاقة الس  

                                                           

 .36من سورة األنعام  36األية  ( 1)
 .283،282صعبد الفتاح عبد المجيد شريف/ أساليب رعاية المعاقين عقليا/ وحركيا، وبصريا، وسمعيا/  ( 2)
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  معية:تعريف اإلعاقة الس  .1

  ن ها العجز الحسي ال ذي يمنع الفرد من استقبال األصوات المثارة في كلإ 
هو حرمان حسي يؤدي إلى إعاقة تخاطبية أثناء  ،معيمعظم أشكالها، والضعف الس  أو 

  (1).التواصل
    مع، فهو أنواع فقدان الس  و  ،درجات مصطلح عام يشمل كل  عية اإلعاقة السم

جود عجز في القدرة هذا المصطلح يشير إلى و و  مع،ضعاف الس  و  ،ممن الص   يشمل كال  
في  فقد تحدث المشكلة ،معيمعية بسبب وجود مشكلة في مكان ما في الجهاز الس  الس  

 معي الموصل إلى المخ،ي العصب الس  فأو  ،الداخليةأو  ،الوسطىأو  ،األذن الخارجية
تي ال  و  ،لمعتدلة إلى أقصى حالة من العمقمعي قد يتراوح مداه من الحالة االفقدان الس  و 

     (2).مميطلق عليها الص  
  الطفل األصم:  -أ 

  م ذي فقدها بمجرد أن تعل  ال  أو  م الكالم،معية قبل تعل  ذي فقد القدرة الس  هو ال  و
  (3).م فقدت بسرعةر التعل  آثأ الكالم لدرجة أن  

   ف منظمة الصحة العالمية للطفولة الطفل األصم من الناحية التربوية: تعر
إلى درجة تجعل الكالم المنطوق مستحيال  ، معولد فاقدا لحاسة الس  ذي ه الطفل ال  على أن  

  (4).معيةالس  بدون المعينات أو  مع
   ديسبل( على  90معي )من الناحية الطبية: هو من تعدت عتبة الحس الس

هو المعاق سمعيا ال ذي مهما كانت درجة التكبير و  غة،جهاز األديو متر في ترددات الل  

                                                           

ة/ محمد محمود النحاس/ سيكولوجية التخاطب لذوي ال ( 1) /جمهورية 1مكتبة األنجلو مصرية/ طحتياجات الخاص 
 .51م/ ص2006مصر العربية/ 

أحمد نبوي عبده عيسى/ خالد عبد الحميد عثمان/ التجاه نحو دمج الطالب المعاقين سمعيا بالتعليم الجامعي   ( 2)
 جمادي الثاني 17-1/ 2012مايو  8-6الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة/ سلطنة عمان/مسقط/ 

 .6/ص1433
ة/ دار  ( 3) كامل منصور الشربيني/ وليد السيد أحمد خليفة/ التجاهات الحديثة في بحوث ودراسات التربية الخاص 

 .190/ ص 2013/ اإلسكندرية/ 1الوفاء/ ط
م وضعاف الس مع/ دار الفكر/ ط ( 4) / عمان  1ميرفت محمود محمد على/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 

 . 27م،/ ص2013ه/ 1434األردن/ 
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جوء إلى معية وحدها، بل ل بد  من الل  غة عن طريق القنوات الس  مة له لن يكتسب الل  المقد  
  (1).اإلحساسات العميقةو  مس،الل  و القنوات الحسية األخرى كالبصر، 

 مع :ضعيف الس   -ب 
  على اكتساب  معي المناسب يكون قادراود بالمعين الس  ذي إذا ز  هو الشخص ال  و

  (2).معغة عن طريق الس  الل  
  قد يعرقل و ذين يعانون من نقص محدود في حاسة سمعهم، هم األشخاص ال  و  
ز هذه الفئة ما يمي   عليه فإن  و  غة بصفة عادية،الل  و  ،مهم للكالممتفاوتة نسبة تعليبدرجة 

 غة في المراحل األولى من الحياة،الل  و  ،نها من بناء رصيد من الكالمعن غيرها هو تمك  
 ،استقبال ىمتينة هو تدعيمهم بمعينات تساعدهم علو  م مرنةما يجعل عملية التعل  و 
دراك ما يتلقونه من و    (3).تلقينهم آليات خاصةو  ،ضافة إلى تدريبهمبال ،لغةو  ،كالما 

 مع ذلك و  بقايا سمعية،أو  ،من الناحية التربوية: هو الفرد ال ذي لديه قصور سمعي 
حاسة الس   باستخدام الل غة سواء و  ،م الكالميمكنه تعل  و  مع لديه تؤدي وظائفها بدرجة ما،فإن  
  .بدونهاأو  معيةالمعينات الس  

  30بين ) مع ماحاسة الس  من الناحية الطبية: هم األفراد ال ذين لديهم قصور في 
بحيث يمكنهم اكتساب المعلومات الل غوية باستخدام المعينات  ،ديسبل(70أقل من و 

 (4)معيةالس  
المظاهر و  ،وضع األخصائيون عددا من المؤشراتلقد معية: مؤشرات اإلعاقة الس   .1 .1

من أهم هذه و  ،معيةاحتمال حدوث اإلعاقة الس  أو  ،إلى وجودتي تشير السلوكية ال  
  : المؤشرات
 وت عند اإلصغاء للكالم.إدارة الرأس نحو مصدر الص    -
 وان.ياحمرار في الصأو  ،ظهور إفرازات صديدية من األذنو   -
 .رتباك عند حدوث أصوات جانبيةالو  التشتتو   -

                                                           

ة/ ص ( 1)  .134سوسن شاكر مجيد/ اتجاهات معاصرة في رعاية، وتنمية مهارات األطفال ذوي الحاجات الخاص 
ة/ صلذوي ال محمد محمود النحاس/ سيكولوجية التخاطب ( 2)  .51حتياجات الخاص 
م بين ضرورة التصحيح وواقع التقييم/ مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية/ جامعة باجي  ( 3) حميدة عوايجية/ الص 

 . 209، 208م/ص 11/2015مختار/ عنابة، الجزائر/ العدد 
 .29،28ميرفت محمود محمد علي/التوجهات المعاصرة في تعليم الص م وضعاف الس مع/ ص ( 4)
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 .الميل للحديث بصوت مرتفعو  -
 .تي يكون فيها الكالم أكثر فاعليةالمواقف ال   ستخدام اإلشارات فيوا -
 .طلب إعادتهاو  ،الصعوبة الواضحة في فهم التعليماتو  -
 .خاصة حذف األصوات الساكنة من الكالمو  ،عيوب في نطق األصواتو  -
المذياع و  ،وت التلفازرفع صو  ،وتقتراب من مصادر الص  الحرص على الو   -

 آلخرين.بشكل مزعج ل
 .م عندما يتكلم بصوت طبيعيستجابة للمتكل  الو  نتباهعدم الو  -
  (1)رنين مستمر في األذنو  ،معفي الس   ةالشكوى من صعوبو  -

 معية: أسباب اإلعاقة الس   .2 .1

تتعد د أسباب اإلعاقة الس معية وتختلف، فمنها مايتعل ق بالعوامل الوراثية،  تمهيد:     
 ومنها مايتعلق بالعوامل البيئية، وغيرها...

 ة بالعوامل الوراثية: األسباب الخاص    - أ
      *RH))الجنينو  ختالف العامل الرزيسي بين األما -
تي قد تؤدي إلى عدم توفر ال  و  ،الولدة المبكرة، وجود ظروف أثناء الولدةو  -

 (2).األكسجين الكافي لتنفس الطفل
 .لتهاب أغشية المخ أثناء الحمل بالجنيناو  -
  (3).ثناء الحملأاألم أدوية تؤثر على الجنين  تناولو  -

 منها: أسباب بيئية : - ب
                                                           

 .90حتياجات الخاصة/صمصطفى نوري القمش/خليل عبد الرحمان المعايطة/ سيكولوجية األطفال ذوي ال ( 1)
 لدى ويكون الرزيسي، العامل من خال الجنين دم يكون عندما ويحدث والجنين، الحامل األم دم توافق عدم وهو *   
 أم ه دم إلى الجنين دم نقل إلى يؤدي مم ا األب عن الرزيسي العامل الحالة هذه في الجنين يرث فقد العامل، هذا األب

ا الولدة أثناء وخاصة  مضادة أجسام ينتج األم دم يجعل مم 
ة الس معية/ سلسلة إصدارات عبد الرحمان بن عبيد اليوني/ دور التعليم العالي في تأهيل ذوي ال ( 2) حتياجات الخاص 

/ جامعة عبد المالك عبد العزيز/ مركز الدراسات اإلستراتيجية/ المملكة العربية 26نحو مجتمع المعرفة/اإلصدار 
 .17ه،ص 1431م،2010السعودية، 

/ 2002اإلسكندرية/   محمد سيد فهمي/واقع رعاية المعـوقين في الوطن العربي/ المكتب الجامعي الحديث/)د.ط(/ ( 3)
 .92،91ص
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 التعرض لموسيقى صاخبةو  ،اخبةصالبما في ذلك العمل مع الماكنات  ،الضجيج الشديد
م األذن الداخلية يمكن أن تحط   ،متفجراتأو  ،أي ضجة عالية مثل: طلقات ناريةأو 
  (1).ورا كبيرا في زيادة نسبة اإلعاقةلحروب دل كان وقدمع، القدرة على الس   تضعفو 

 ة أمراض منها: قد تتعرض األذن إلى عد  و 

لتهاب األذن الخارجية: هناك تشوهات في الصيوان على الرغم من عالجها جراحيا مثل ا
نحراف الصيوان عن وضعه اتساع حجم الصيوان، اطبيعي لصيوان األذن،  صغر غير
نغالق ألذن الو  ،مع الخارجيةلقي لقناة الس  ختفاء الخ  الأو  ،ختفاء الصيواناالطبيعي، 

مع نسداد عظمي يفصل قناة الس  اعن  لقي لقناة األذنالخ  ختفاء وينتج ال، ثنينالأو  ،واحدة
كما تعتبر المادة الشمعية ال تي تفرزها األذن من أكثر  ،الخارجية عن األذن الوسطى

 معي.أسباب الفقدان الس  

 لتهاب السحائي.الوسطى: منها ال أمراض تصيب األذنو  

أمراض تصيب األذن الداخلية: الحصبة، الغدد النكافية، األنفلونزا، وفي هذه الحالة  
بالجمجمة إلى النسيج العصبي معي الداخلي الموجود يتسلل الفيروس عن طريق الثقب الس  

 (2) .المخي

 معية:نتشار اإلعاقة الس  ا. 3 .1

نسبته شخص أصم واحد  ن  هناك مافإ  لمية االعحة وفقا لتقديرات منظمة الص  
ألف من سكان العالم،  باإلجراءات تتأثر عملية تحديد المعاقين سمعيا في المدارسو  لكل  

 مع، فعلى سبيل المثالضعيفوا الس  أو  ،مالمعايير ال تي على ضوئها يحدد الص  و  ،القوانينو 
في  (3)(2000-1999السنة الدراسية)معي في المصابين بالفقدان الس   المتعل مينبلغ عدد 

                                                           

ة حتياجاتال ذوي تأهيل في العالي التعليم دور/ اليوني عبيد بن الرحمان عبد ( 1)  . 17/ ص الس معية الخاص 
ه  1435/عمان/،1أسامة فاروق مصطفى سالم/ اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ دار المسيرة/ ط ( 2)

 .245،244م/ص2014
 ذوي الطلبة تعليم في مقدمة/ وأخرون/ الصمادي جميل/ الزريقات إبراهيم/ الحديدي صبحي منى /الخطيب جمال ( 3)

ة الحاجات  222،223ص،/م1434ه،2013/ عمان/ 2ط/ الفكر دار /الخاص 
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 متعل ما 62471.66( سنة 17إلى  6)الوليات المتحدة األمريكية في المرحلة العمرية من 
بأن   Hallan.Kouffman"كوفمان"هالن، و مع، ويرى ضعف في الس  أو  ،لديه صمم

المجتمع و  ،دة مرتبطة بالتعريفمعية يتأثر بعوامل متعد  نتشار لإلعاقة الس  تحديد نسبة ال
اس فإن  م عمر الن  ما تقد  فإن ه كل   ،ضافة إلى ذلكبالو  ،ختباردقة أدوات الو  ،المدروس

من السكان في  (بالمائة 4,12)حية تزداد لديهم، حيث تقدر ما نسبته المشكالت الص  
في  مزمنة معية ثالث أكبر مشكلة صحيةتعتبر اإلعاقة الس  و  ،فأكثر (سنة 65)عمر 

  (1) .(سنة 65)هم فوق نمم   40،25 تؤثر حواليو  مرحلة الشيخوخة

 معية:أسس تصنيف اإلعاقة الس  . 4 .1

 تصنيفات منها:لقد صنف أهل الختصاص اإلعاقة الس معية إلى عدة     

 حسب العمر: .1
 يكون لدى الطفل ضعف سمعي منذ لحظة الولدة، إذ لإعاقة سمعية والدية:  -

      (2).تلقائيا يستطيع تعل م الكالم
يوصف به األفراد ال ذين ولدوا و  ،هو نوع من أنواع الصممإعاقة سمعية عارضة:  -

 ،معية تقوم بوظيفتها بسبب حدوث مرضلم تعد حاستهم الس  و  ،بقدرة سمعية عادية
صابةأو  لفقد القدرات الل غوية ال تي قد تكون يكون الطفل عرضة و  (3)،معيفي الجهاز الس   ا 

  (4).إذ لم تقد م له خدمات تأهيلية خاصة ،تطورت لديه
  التصنيف الفيزيولوجي: .2
ة الفقدان معية على درجة شد  وتصنيفهم لإلعاقة الس   ،ز الفيزيولوجيون في تعريفهمرك  ي  

معية لتحديد المقاييس الس  أو  ،وال تي يمكن قياسها باألساليب الموضوعية ،معي لدى الفردالس  
درجة و  وت، وعلى ذلك يمكن تحديد نوعيةالفرد عندها الص  مع ال تي يستقبل عتبة الس  

                                                           

 / ةالخاص   الحاجات ذوي الطلبة تعليم في مقدمة /الزريقات إبراهيم /الحديدي صبحي منى /الخطيب جمال ( 1)
 .223،222ص
م وضعاف الس مع/ص  ( 2)  .28ينظر ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
ة )إسماعيل عبد الفتاح الكافي/ موسوعة مصطلحات ذوي ال ( 3) جتماعية، وتربوية، وطبية احتياجات  الخاص 

عالمية  ونفسية(، عربي إنجليزي/ مركز اإلسكندرية للكتاب/ )د.ط(/   .158اإلسكندرية)د.ت(/ صوا 
 . 31المرجع السابق/ ص  ( 4)
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ى بالوحدات معي مايسم  معية، ويستخدمون في وصف شد ة الفقدان الس  اإلعاقة الس  
وت لقياس مدى حساسية األذن ترددات الص  أو  ،(hzوالهرتز ،dbالديسبلالصوتية )

فكل ما  ،انخفاضهو  ،وتوتية على مدى ارتفاع الص  دل من عدد الوحدات الص  ويست ،وتللص  
  (1).العكس صحيحو  عاليا،و  ،وت قويازاد عدد الوحدات كل ما كان الص  

 فهمو  ،القدرة على سماع األصواتو  ،دسبلالمعي مقاسة بجة الفقدان الس  العالقة بين در 
  :الكالم

                                                           

 /األردن،، عمان/1ط /صفاء دار /والل غة والنطق الصوت اضطرابات تقويم /األرطفونيا إلى مدخل /قادري حليمة ( 1)
 .170،169ص/م1436،ه2015

الفقدان الس معي 
 مقاس بالدسبل

درجة 
 الصعوبة

 وفهم الكالم ،األثر المتوقع على سماع األصوات 

من صعوبة في سماع األصوات  المتعل مرب ما يعاني  بسيطة جدا 27-40    
ومن  ،فهم الكالم العادي عن مسافات بعيدةأو  المختلفة،

صعوبات في بعض المواد  المتعل مالمتوقع أن يواجه 
 والتعبير. ،الدراسية كالشعر

  
 41-55 

والمحادثة وجها  ،وفهم الكالم ،يستطيع المصاب سماع بسيطة
( أقدام، يفقد 5 –3ين )لوجه عن مسافة تترواح ما ب

مم ا يدور في المناقشة  %50المصاب حوالي  المتعل م
لم يتسن له أو  ،الصفية إذ لم تتم بصوت مرتفع نسبيا

متابعتها بصريا وعن قرب، وفي العادة يكون المحصول 
 ضعيفا. متعل ملالل غوي ل

حت ى يمكن  ،م  المحادثة بصوت مرتفعيجب أن تت متوسطة 70 - 57
وفهم الحديث  ،ويواجه صعوبة في متابعة ،سماعها

المصاب من  متعل مال ذي يتم بين مجموعة، ويعاني ال
وتكون  ،ستعاب الل فظيوال ،صعوبات في النطق
 مفرداته محدودة جدا.
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المتعل م على سماع األصوات  كانت قدرةشديدة  الس معي رجة الفقداند أي كل ما كانت
والمناقشات، مثال إذا كانت درجة  ،وهو ما ينعكس سلبا على فهم المحادثات ،ضعيفة

 ابالمائة مم   50 حوالي( فإن  المتعل م هنا  يفقد د55-41معي تتراوح مابين)الفقدان الس  
تكون أعلى، إذ تمكنه  قشة الصفية، مايجعله يحتاج إلى درجة تكبير صوتيايدور في المن

ا إذا كانت درجة الفقدان الس   فإن  المتعل م  ،د(90-71معي مابين)من فهم المحادثات، أم 
، وبالتالي هنا ليستطيع سماع األصوات إل  إذا كانت مرتفعة جدًا، ولتبعد عن قدم واحدة

كل ما كانت درجة التكبير الصوتي المقد مة ، شديدةكل ما كانت درجة الفقدان الس معي 
    . عاليةللمتعل م 

 التصنيف الطبي: .3

لل ال ذي على الخ   معية من المنظور الطبي من خالل التركيزلمفهوم اإلعاقة الس   ينظر    
أحد أعضائه، ومن هنا نالحظ التركيز على طبيعة القصور أو  ،معييلحق بالجهاز الس  

كان القصور يعود أو  ،يعود لهما معاأو  ،اعصبيحسيا أو  ،أكان القصور توصيلياسواء 
ألسباب أخرى تتعلق بوظيفة الجهاز العصبي بصورة عامة، ومن ثم تبرز أهمية 

  (2) .معيلس  القصور في الجهاز او  ،للوطبيعة الخ   ،ف على أسبابالتشخيص للتعر  

                                                           

 .151،152 ص /مالص   في الحديثة تجاهاتال /الخالق عبد السعيد /عيسى علي مراد  ( 1)
 .170حليمة قادري/ مدخل إلى األرطوفونيا/ ص ( 2)

المصاب سماع األصوات المرتفعة  متعل مرب ما يستطيع ال شديدة 90 - 71
وال تي ل تبعد أكثر من قدم واحد عن أذنه، ويواجه  ،جدا

والكالم، ويصعب عليه  ،صعوبات واضحة في النطق
 سماع الحديث العادي.

ت الص وت لكن ه ل يسمعه في اباهتزاز  متعل ميحس ال شديدة جدا فأكثر 90
س مع مختلف األحيان، ويعتمد على البصر بدل من ال

 (1)تصال مع األخرينكقناة من قنوات ال
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ال ذي يحدث بسبب و  ،الصمم التوصيليى كذلك بيلية: تسم  معية التوصاإلعاقة الس   -أ
اب سبي من األأل ،وتية من األذن الخارجية إلى األذن الداخليةإعاقة في األمواج الص  

 : التالية
  دة الشمعية.لماالزيادة المفرطة في ا -

 الضوضاء الصادرة عن انفجار ما.نتيجة  أوثقب في غشاء الطبلة ،بلتهاوا-

في الغشاء أو  ،أي فقدان المرونة في عظيمات األذن الوسطى الثالث ،تصلب األذنو  -
  (1).وت إلى األذن الداخليةال ذي يربطها باألذن الداخلية، وبهذا تمنع انتقال الص  

حالت الضعف  المصطلح إلى هذا عصبية: يشيرمعية الحس إلعاقة الس  ا  -ب 
معي حدوث تلف في العصب الس  أو  ،األذن الداخليةمعي الناتجة عن أي اضطراب في الس  

وتية مهما بلغ ارتفاعها يترتب على هذه الحالة عدم وصول الموجات الص  و  الموصل للمخ،
   تفسيره بالتالي ل يتمو  ،تترجم إلى نبضات عصبية سمعية ل من ثم  و  إلى األذن الداخلية،

  (2)  د70معي للفرد أكثر من معي في المخ، ويصل الفقد الس  الس   بواسطة المركز العصبي

معي الحسي الفقدان الس  و  ،معي التوصيليمن الفقدان الس   الخصائص المميزة لكل  
 العصبي:

 الحس عصبي      التوصيلي         
ذن األلل في ينجم عن خ    -1

 .األذن الوسطىأو  ،الخارجية
معية في تظهر الصعوبة الس   -2
ل يالتوصعن طريق  معيالس   القياس
 ةمعيس  الصعوبة البينما ل تظهر  ،الهوائي

 .ل العظمييخالل التوصمن 

 لل في األذن الداخلية.ينجم عن خ    -
 

تظهر الصعوبة سواء خالل القياس  -
 التوصيل الهوائيطريق  معي عنالس  
 العظمي.أو 

 

                                                           

  جتماعيةالو ، اإلنسانية العلوم مجلة /الصناعية  المؤسسات في العاملين صحة على الضوضاء أثر /فارس سعاد(  1)
 .126،125 /ص2015 مارس ،18 العدد /الجزائر الوادي،/لخضر حمة جامعة

م وضعاف السمع/ ص ( 2)  .35ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
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مع ينتج عنه فقدان جزئي للس   -3
 دسبل 70 – 55يتجاوز في العادة ل 

في معظم الحالت ل تختلف   -4
معي لألصوات باختالف درجة الفقدان الس  

في العادة ل يبدي الشخص و  ترددها،
 .انزعاجا من الضوضاءالمصاب 

يسمع الشخص المصاب   -5
 .األصوات العالية

في غالب األحيان يستطيع   -6
اعة جيدا من خالل سم  ماع المصاب الس  

األصوات تنتقل أيضا  حيث أن   ،الهاتف
 .عن طريق عظام الجمجمة

تتحسن قدرة المصاب على   -7
من خالل استخدام ح ضمع بشكل واالس  
  .وتأجهزة تكبير الص  و  اعاتالسم  
يميل الشخص المصاب إلى   -8

ه يستطيع الحديث بصوت منخفض ألن  
سماع صوته مستفيدا من التوصيل 

  .العظمي عن طريق الجمجمة

  معي البسيطيتراوح بين الفقدان الس   -
 الشديد جدا.و 

 في الغالب تظهر الصعوبة في سماع -
 فهم األصوات ذات التردد العالي. و 
 
 

تتمثل مشكلة الشخص المصاب في  -
 فهم وتمييز الكلمات ذات التردد العالي.

ل فرق في قدرة الشخص المصاب  -
اعة مع سواء من خالل سم  على الس  

  .غيرهاأو  الهاتف
 
 اعاتاستفادة المصاب من السم  درجة  -
  وت ضئيلة جداوسائل تكبير الص  و 
 

المصاب للحديث بصوت  يميل -
  (1)عمرتف
 

من حيث ، عصبي  توصيلي عن الفقدان الس معي الحسيختلف الفقدان الس معي ال
لل، وطريقة القياس، والشخص المصاب بالفقدان الس معي التوصيلي يستطيع  موقع الخ 

السم عات وأجهزة التكبير الصوتي، سماع األصوات بشكل واضح من خالل استخدام 
وال ذي تظهر الصعوبة  ،عصبي س من الشخص المصاب بالفقدان الحسعلى العك

وفهم األصوات ذات التردد العالي، كما أن  درجة استفادته من  ،عنده في سماع
  ووسائل التكبير ضئيلة جدًا. ،السم اعات

                                                           

 .154ص /مالص   في الحديثة تجاهاتال /الخالق عبد السعيد /عيسى علي مراد ( 1)
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ى ، ويسم  (معي المختلطالس  الفقدان ى أيضا)معية المختلطة: تسم  اإلعاقة الس  -ج
وفقدان سمعي  ،المختلط إذا كان الشخص يعاني من فقدان سمعي توصيلي

التوصيل و  ،هذه الحالة قد تكون هناك فجوة كبيرة بين التوصيل الهوائي فيو (1)عصبي
 أعراضه،و  نظرا لتداخل أسبابه  يصعب عالج هذا النوعو  ،وتيةالعظمي للموجات الص  

  (2).الطبية مفيدة لهؤلء األشخاص اعاتقد تكون السم  و 

 يتال  و  ،مع بالمختلف في مراكز الس  أو  يحدث نتيجة إلصابة: مم المركزيالص    -ج 
هذا النوع و  ،هو نتيجة لضطراب في وظائف األذن الوسطىأو  تستقبل دفعات عمل األذن،

يز يتم مم يصعب عالجه عادة بالطرق الجراحية، لذلك ل يستطيع الطفل األصممن الص  
الجلطات أو  ،كما يعود سبب هذه اإلصابة إلى األورام ،تفسيرهاأو  معيةالمؤثرات الس  

  (3).مكتسبةأو  عوامل ولديةأو  الدماغية، 
 :هي : يتضمن هذا التصنيف ثالثة أنواعمم الهستيريالص   -د 

اختالقه و  مم: يقصد به تظاهر الفرد بفقدان سمعهالتظاهر بالص  و  ،التمارض -1
 .مع بصورة عادية غير قاصرةمع توفر الس  لذلك بصورة واعية 

 .ذي يبالغ المصاب به في مقدارهمعي ال  مم الوظيفي: يقصد به القصور الس  الص   -2
معي يقصد به القصور الس  و  صال عن عوامل نفسية:أمم التقليدي الناشئ الص   -3

ه بدون وعي المصاب أن  و  ه ينشأ بفعل قوى نفسيةأي أن   ،الناجم عن سبب غير عضوي
  (4)يرجع هذا النوع إلى التعرض لضغوطات انفعالية شديدة صادمة غير طبيعيةو  ،أصم
 التصنيف التربوي:   .4

معي على معية على مدى تأثير الفقد الس  يعتمد هذا المنظور في تعريف اإلعاقة الس  
مع على وظيفة الس   رك زيومن جهة أخرى  ،إدراك الفرد لل غة المنطوقة وفهمه لها من جهة

معية من هذا المنظور تعني انحرافا في وبذلك فاإلعاقة الس   ،لل غةاو  وفهم الكالم في تعل م
معية ة اإلعاقة الس  شد  عتبر تو  ،الل فظي معيمع يحد من قدرة الفرد على التواصل الس  الس  

                                                           

ةواألساليب العالجية لذوي ال ،البرامج/فؤاد عبيد الجوالدة، مصطفى نوري القمش ( 1)  .144ص  /حتياجات الخاص 
م وضعاف الس مع/ ص  ( 2)  .36ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
م/ ص ( 3)  .155مراد علي عيسى/ السيد عبد الخالق/ التجاهات الحديثة في الص 
 .248أسامة فاروق/ مصطفى سالم/ اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ ص  ( 4)
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تفاعله مع عوامل أخرى كالعمر الزمني و  ،معة الضعف في الس  بناء على ذلك نتاجا لشد  
العمر عند معية في ضوء هذا المنظور بحسب ف اإلعاقة الس  تصن  و  ،مععند فقد الس  

 (1):اإلصابة بها إلى مايلي

 مع ال تي تحدث منذ الولدةشير إلى حالت ضعف الس  يمم قبل تعل م الل غة: الص    - أ
يعتقد أن  العتبة الفارقة لهذا و  ،الكالم عند الطفلو  ،في مرحلة سابقة على تطور الل غةأو 

في هذه الحالة تتأثر قدرة و  ،(سنوات 03في عمر)الكالم يحدث و  ،ممالنمط من الص  
    سمع الل غة المحلية بالشكل ال ذي يساعده على اكتسابهاالكالم ألن ه لم يو  الطفل على النطق

  (2) .مم الولديمم قبل تعل م الل غة يعرف بالص  بناء على ذلك فإن  الص  و  تعل مها،و 

يطلق هذا التصنيف على تلك الفئة من المعاقين مم بعد تعل م الل غة: الص   - ب
بقدرتها  ز هذه الفئةتتمي  و  ،بعضها بعد اكتساب الل غةأو  ،سمعيا ال ذين فقدوا قدرتهم كليا

  (3).تعل متو  ،على الكالم ألن ها سمعت

 ة التصنيف التربوي: أهمي  

التعل م من مع في عملية ة الس  إلى أن ه يوضح أهمي  ة التصنيف التربوي ترجع أهمي  
ما يترتب على ذلك من احتياجات و  ،المتعل مالل غوية لدى و  ،حيث نمو المقدرة الكالمية

الجدول و  حتياجاتشباع هذه الإل اة يجب توفيرهبرامج تعليمي  و  خاصة،ة تعليمي  و  ،ةتربوي  
 (4) :التعل م ةبإمكاني   ارتباطها مدىو  ،معيالس   الفقدان درجة يوضح التالي

فقدان  مستوى
 معالس  

ة استقبال شد  
 وتالص  

 غويالمضمون الل  

فقدان سمعي 
 خفيف

ا يعاني من صعوبات في استقبال األصوات البعيدة مم   د 40 –37
     في الفصل الدراسي متميز يجعله يحتاج إلى مقعد

                                                           

 .167،168ص /األرطفونيا إلى مدخل /قادري حليمة ( 1)
م/ صمراد علي عيسى/ السيد عبد الخالق/ ال ( 2)  .151، 150تجاهات الحديثة في الص 
ة وفئة الصعوبات التعل مية/ شركة المطبوعات للنشر والتوزيع/ ط ( 3)   1رنا نديم بوعجرم/ دمج ذوي الحاجات الخاص 

 .71ص /2005 /بيروت، لبنان
م وضعاف الس مع/ ص  ( 4)  .39ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
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 .نطقلل اعالجو 
فقدان سمعي 

 متوسط
مناقشات ما تفوقه لكن رب  و  ،يفهم المحادثات الشفهية د 55 -41

ة إلى جانب عالج ا يستلزم معه وسائل سمعي  الفصل مم  
 .النطق

فقدان سمعي 
 متوسط الخطورة

 ة على النطقتدريبات سمعي  و  ،ةسائل سمعي  و  يحتاج إلى د70- 56
 .غةالل  و 

فقدان سمعي 
 خطير

في بعض و  ،القريبة منهو  ،يسمع فقط األصوات العالية د 90 –70
 يحتاج إلى تعليم خاص مكثفل و  ،األحيان يعتبر أصما

  كالميةو  ،تدريبات لغويةو   ،ةوسائل سمعي  و 
يعتمد فقط على و  ،النطقو  ،ل يبالي باألصوات العالية د 91 عميق أصم

 .يعتبر أصماو  ،معليس الس  و  ،الرؤية
 شديدةبدرجة الفقدان الس معي، أي كل ما كانت درجة الفقدان الس معي  يتأثر النمو الل غوي

كل ما أث ر ذلك سلبًا على نسبة النمو الل غوي عند المتعل م المعاق سمعيًا، وهو مايتطل ب 
وميكانيزمات خاصة تتالئم ودرجة الفقدان الس معي) كتكثيف التدريبات  ،توفير آليات
..وغيرها( .توفير الوسائل الس معيةو وكالمية،  عالج النطق، تدريبات لغويةو الس معية، 

 متعل م المعاق سمعيا أصم ًا.حتى ليصبح ال

I. :مراحل النمو الجسمي عند األصم 

 المعافى في خصائصو  ،يوجد فرق بين الفرد األصم الدراسات الحديثة أن ه لأثبتت 
 ة في الطولالتغيرات الجسمي  و  ،النمو الجسمي من حيث معدل النمو، أي سرعة النمو

 ،فهو كنظيره المعافى تماما .الطفل األصمز بها الوزن في جميع مراحل النمو ال تي يتمي  و 
، بينما هناك من ىالمعافو  ،ة لألصملهذا ل توجد فروق ظاهرة بالنسبة للمتطل بات الجسمي  و 

بأن ه  (1)معية على الطفل األصم ال ذي يوصفيرى أن  هناك تأثيرا واضحا لإلعاقة الس  
 ةمالحظتها في النواحي الجسمي  ، إذ أن  انحرافاته عن المعتاد يمكن شخص غير معافى

 ما يلي:بة ي  لذلك يتسم األصم في النواحي الجسمو 
                                                           

ة حتياجاتال ذوي تأهيل في العالي التعليم دور/ البوني عبيد بن الرحمان عبد ( 1)  .17/ صالخاص 
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  .ة غير مألوفة عند الحركةاع جسمي  ضإبداع أو  -        

  .تأخر النمو الحركي لديهم مقارنة بالعاديينو  -       

 .النمو الحركي لديهم ى يتطورحت   ق بديلة للتواصلائيحتاجون لتعل م طر و  -       

 (1).ياقة البدنيةقل ة الل  و  -       

II. خصائص المعاقين سمعيا:  

تؤثر اإلعاقة الس معية بشكل سلبي على تركيبة الشخص المصاب بها سواء من  
واضح مقارنة باآلخرين، ، أوالنفسية، مم ا يجعله في تأخر الناحية العقلية، أوالجتماعية

 وهو مايستدعي تدخالت مختلفة على جميع األصعدة.

 المعرفية:و  الخصائص العقلية -1
زمن و  ،نوعهو  ،معيدرجة الفقدان الس  و  ،معاقتعليمهم تبعا لنسبة ذكاء كل تباين سرعة  -

 .ة المحيطة بهجتماعي  الو  ،ةالنفسي  و  ،حيةحدوثه، وكذلك تبعا للظروف الص  
 بمدلولتهامونها ل  ال تي يتعيحتاجون دائما إلى ربط الكلمات و  ،حصيلتهم الل غوية محدودةو  -
ذلك كو  ،نخفاض مستوى تحصيلهم األكاديمي نتيجة محدودية الذاكرة الل غوية لديهموا- 

 سرعة نسيانهم.
  .ذلك لسهولة صرف انتباههم إلى المثيرات الخارجيةو  ،التركيز طويال عدمو  -
يفضل أن تدرج المعلومات ال تي تقدم و  ليهم التعامل مع المجردات مباشرة،يصعب عو  -

 .من المحسوس إلى المجردلهم 
 (2).يعتمد تعليم المفاهيم لهؤلء على مبدأ التكرار بهدف تثبيتها في الذاكرة و-

 جتماعية:االو  ،الخصائص النفسية -2

ل تمث  في عالم من السكون قد يجعله ل يتصور وجود عالم يعيش المعاق سمعيا 
ا قد يفرض عليه عملية وضرورية للتعامل معه، مم   ،هامة في تكوينه صوات عناصراأل

                                                           

ة صعبد الرحمان بن عبيد البوني/ دور التعليم العالي في تأهيل ذوي ال ( 1)  . 17حتياجات الخاص 
م وضعاف الس مع/ ص ( 2)  . 48ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
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في محدودية تفاعالته و  ،جتماعيتتضح في عدم نضج مستواه الجتماعي اعزل 
ا ينعكس على رسم مم   المحيطين به من أفراد المجتمع الخارجيو  ،جتماعية مع أقرانهال

السرقة، و  ،تتكون لديه العديد من المشكالت السلوكية كالعدوانو  ،صورة خاطئة لتقدير ذاته
 1))  .لحاق األذى بهما  و  ،على اآلخرينعتداء الو  ،الكذبو 

 خاصة شؤون الحياة اليومية.و  ،ل المسؤوليةعدم تحم  و -        

 لعدمالقلق و  ،الحيرةو  ،ا حوله فيشعر بالتذمرعم  القدرة على السؤال و  ،عدم الثقةو  -       
   (2)قدرته على فهم ما حوله

المعاق سمعيا يمكن أن يكون محدود المشاركة أن  الطفل " Harris 1988هاريسيذكر "و 
    .*عدم قدرته على التحكم في الذاتو  (3)جتماعية مع الوالدينفي المبادلت ال

 الل غوية:الخصائص - 3   

 ،معضعاف الس  و ، متنمية المهارات الل غوية المختلفة لدى الص   حاولت العديد من الدراسات
مع يعانون من تأخر واضح في النمو الل غوي، الس  ضعاف و  ،مالص  قد توصلت إلى أن  و 

بالتالي الكفاية و  ،القراءةو  ،التعبير الل غويو  ،ستقبالحيث يعانون من عجز في مهارات ال
 ،(4)معية أشدأن  درجة هذا التأخر تتضح كل ما كانت اإلعاقة الس  الل غوية، وأشاروا إلى 

كما أن  العمر ال ذي  ،في وقت مبكرمعية بة باإلعاقة الس  أيضا كل ما حدثت هذه اإلصاو 

                                                           

وليد السيد خليفة/سربناس ربيع وهدان/ التعل م النشط لدى المعاقين سمعيا في ضوء علم النفس المعرفي/ المفاهيم  ( 1)
 .70/ ص2014/ اإلسكندرية/ 1النظريات، البرامج/ دار الوفاء/ ط

 النظرية /سمعيا المعاقين األطفال سلوك تعديل /العزيز عبد علي رشاد تقديم /السواح المقصود عبد صالح ( 2)
 .51،50ص /2009 /اإلسكندرية /1ط/ الوفاء دار/ والتطبيق

ماجدة السيد عبيد/ المشكالت ال تي تهدد أمن وسالمة الطالب المعاقين سمعيا وبناء برنامج مفتوح لتحسين فرص  ( 3)
 /  2010، يونيو 2السالمة/ مجلة الجامعة اإلسالمية/ سلسلة الدراسات اإلنسانية/ جامعة إربد/ األهلية، األردن/ العدد

 .482ص
          السمات بين ما تفاعل يتوافر حيث والنمائي التطوري، النفس علم محاور من محورا الذات مفهوم يشك ل *

 ذات فروقات سمعيا المعاق  الفرد يظهر كما الل غوي ة، والخصائص والتواصلي ة، والمعرفي ة، الجتماعي ة، والخصائص
 .السامعين األفراد مع مقارنة دللة

م تعليم في المعاصرة التوجهات/ علي محمد محمود ميرفت ( 4)  .49ص/ الس مع وضعاف الص 
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ؤثر أيضا على الل غة ي ولكن ه ،فقط على الل غة المنطوقةؤثر يل اإلصابة  هبدأت في
 :مع بما يليوضعاف الس   ،محيث تتصف كتابات الص   ،المكتوبة

مع أقصر من الجمل ال تي يكتبها وضعاف الس  ، مالجمل ال تي يكتبها الص   -       
 .العاديون

  .غير مترابطةو  ،التركيبات الل غوية المكتوبة مفككةو  -
مع بترتيب الكلمات المكتوبة للجمل تبعا للقواعد ف الس  ضعاو  ،ميلتزم الص  ول  -

  .كلغة اإلشارة أذهانهمبل يتم ترتيبها وفقا لتسلسلها في  ،النحوية

  ..وغير مركبة ،بناء جمل بسيطةو   -       

 مأولوية قصوى في مجال تعليم الص   بمثابةالكتابة و  ،تعليم مهارات القراءة تعد  عمليةو 
 هو أساس تقدمهم في شتى مجالت العلم األخرى فعن طريق الكتابةو  ،معضعاف الس  و 
الثقافة ال تي تجعلهم يتكيفون و  ،القراءة نستطيع أن نوفر لهم ولو قدرا بسيطا من المعرفةو 

مع ضعاف الس  و  ،مبالتغير السريع، كما أن  إمكانية تعليم الص  ذي يتسم مع هذا العصر ال  
 توفرت  الوصول بهم إلى مستويات تتساوى أحيانا مع العاديين إذا ماو  ،الكتابةو  ،القراءة

كذلك و  ،معي لديهمة ال تي تتناسب مع درجة الفقدان الس  اإلستراتيجيات التدريسي  و  اإلمكانيات
 (1).ةوقدراتهم الخاص   ،استعداداتهم

III. :العوامل المؤثرة على نمو الطفل المعاق سمعيا   

معي معية، حيث يختلف األطفال ذوو الفقدان الس  العمر عند اإلصابة باإلعاقة الس   -
مم بعد الل غوي في مرحلة مبكرة من حياتهم مقارنة لقي عن األطفال المصابين بالص  الخ  

 .(2) .باألمراضباألطفال ال ذين فقدوا سمعهم بعد إصابتهم 

 ،تأثير ذلك على نمو الل غةو  ،مع المتبقيمعية تحدد مقدار الس  درجة اإلعاقة الس  و  -
   الكالمو 

                                                           

م وضعاف الس مع/ص /ميرفت محمود محمد علي ( 1)  .49التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
  1ط/ العلمي اإلعصار دار/ للطفل والمعرفي الل غوي النمو/ القطاونة طايع/ طه إيمان/ النوايسة اهلل عبد أديب ( 2)

   .207ص/ 1436،2015/  عمان
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األطفال ذوي أو  ،مع الثقيلمع األطفال ذوي الس  تطور مهارات التواصل الل فظي أسهل و  -
 معي الشديدالفقدان الس   ذوي معية المتوسطة من األطفالاإلعاقة الس  

معي ازدادت درجة بعض الدراسات أن ه كل ما زادت حد ة القصور)الفقدان( الس   أوضحتو  
اكتساب و  التأخر في التحصيل الدراسي في جميع المجالت وبخاصة النمو الل غوي

 .المهارات

واستعمالهم  ،معيالوعي الذاتي لدى األطفال المعاقين سمعيا بفقدانهم الس  و  -
 .المتبقي على نموهم معتأثير الس  و  ،اعات الطبيةالسم  

  .توفير بيئة لغوية غنية للمعاق سمعياو  ،معيةمدى نوعية اإلثارة الس  و  -

ونموذج  ،غة اإلشارة في عمر مبكرالتعرض لل  و  ،ةومدى المداخالت الل غوي   ،العمر -
   .المدرسةو  ،التواصل المستخدم في األسرة

يقصد بذلك ترتيب الطفل و  ،ةالعقلي  قدرة الطفل و  ،الوضع الصحيو  ،العوامل األسريةو  -
 (1).ة القدرة العقلية في النمو الل غوي للطفلأهمي  و  ،حية لهالجوانب الص  و  ،في األسرة

IV.  :مشكالت األصم 

 يعاني األصم من عد ة صعوبات أهمها:

معية المصطلح عليها مم ا والتفاعل مع األخرين بالوسائل الس   ،تصالصعوبة ال -
  .شديدايشكل عائقا اجتماعيا 

وخاصة من فقد سمعه في سن مبكرة إلى أساليب التفاهم مع أفراد  ،فتقار األصما -
  .البيئة ال تي ينتمي إليها

نطوائية باإلضافة إلى أمراض مم ا يترتب عليه ال ،نفعاليالو  هتزاز النفسيال  -
   (2).مم الشديدنفسية تصاحب حالت الص  

V.   معية:الوقاية من اإلعاقة الس 
                                                           

 .207ص/ للطفل المعرفيو  الل غوي النمو /القطاونة طايع /طه إيمان /النوايسة اهلل عبد أديب ( 1)
 .92محمد السيد فهمي/ واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي/ ص ( 2)
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 :الس معية اإلعاقة من الوقاية.

 ،الوقاية هي جملة اإلجراءات المنظمة تهدف إلى الحيلولة دون حدوث الضعف 
تطور العجز إلى إعاقة دائمة، ولم ا كانت الوقاية تعتمد أو  ،تطور الضعف إلى عجزأو 

معية تتطل ب إجراء بحوث مستمرة على معرفة األسباب فإن  الوقاية من اإلعاقة الس  
   (1).م الطبيستفادة من التقد  الو  لتحديد األسباب

VI. :مستويات اإلجراءات الوقائية 

التدابير الوقائية للحدد من اإلعاقة الس معية، أو تطورها إلى عجز، وقد صن فت  تعد دت 
 مستويات حسب درجة اإلعاقة الس معية. هذه التدابير إلى 

يهدف المستوى األول)الوقاية األولية( إلى الحيلولة دون المستوى األول:  - أ
 (2)وذلك من خالل: ،حدوث ضعف سمعي لدى األطفال

 بإجراء التحاليل الطبية الالزمة قبل الزواج. قيام راغبي الزواج   -
حدوث في ارتفاع ، أو عرض األم الحامل على الطبيب بمجرد ظهور طفح جلديو  -

 (3) درجة الحرارة.

 * اإلناث قبل الزواج ضد الحصبة األلمانيةتطعيم  -

بعد استشارة  التعرض لألنشطة المختلفة إل  أو  ،األم الحامل العقاقير تناولعدم و  -      
  .الطبيب

                                                           

 .59صالح عبد المقصود السواح/ تعديل سلوك األطفال المعاقين سمعيا/ ص ( 1)
 .114جمال محمد الخطيب/ منى صبحي الحديدي، التدخل المبكر/ ص ( 2)
 .60المرجع السابق/ ص ( 3)

 الفيروسي اللتهاب وهذا العقلية، أواإلعاقة البصرية اإلعاقة مثل أخرى إعاقات إلى أيضا األلمانية الحصبة تؤدي قد  *
 الفيروس ينتقل فقد الحمل، من األولى الثالثة الشهور خالل خاصة الحامل األم به أصيبت ما إذا تشخيصه يصعب

 إن   األخرى، الجسم أعضاء وأنسجة والعين األذن أنسجة يهاجم الفيروس ألن   إعاقة لديه أويحدث يقتله وقد الجنين، إلى
 واإلعاقات الس معية اإلعاقة من يعانون ال ذين األطفال أعداد انخفاض إلى يؤدي أن شأنه من المرض هذا ضد التطعيم
 .األخرى
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ال تي قد تصيب األم  األخطار ضرورة إشراف الطبيب على عملية الولدة لتجنبو  - 
  .والوليد أثناء الولدة في المنزل

وخاصة  ،يتم اإلعالن عنها للتطعيمي األطفال المرضى في المواعيد ال تتطعيم و  -      
  .الحصبة

   .سرعة عرض الطفل على الطبيب إذا أصيب بأي نوع من أنواع الحمىو  -      

 (1) .همال في عالج أمراض األذن المختلفةعدم الو  -  

المبكر عن من المستوى الثاني إلى الكشف  ترمي الوقايةالمستوى الثاني:  - ب
 ،ذي من شأنه أن يحول دون تطور الضعف إلى عجزالتدخل المبكر ال  و  ،الضعف

تخاذ اإلجراءات الطبية الكفيلة بالتعويض عن اعلى هذا المستوى وتتضمن الوقاية 
 .الجراحية المالئمةو  ،الرعاية الطبيةو  ،الضعف
المضاعفات  ا المستوى إلى منع حدوثتهدف الوقاية في هذالمستوى الثالث:   - ج

 والتأهيل  ،يتحقق ذلك من خالل اإلرشادو   ،المحتملة لحالة العجز أن ل يتطور إلى إعاقة
 (2) .معية البصريةالمعينات الس  و  ،العالجو  ،تجاهاتتعديل الو  ة،ة الخاص  التربيو 

VII. المعاق سمعيا:و  األسرة 

مضايقة بسبب عدم و  ،أسىو  ،معية على نفسية الطفل من حزننظرا ألثر اإلعاقة الس     
 ،والمجتمع ككل التعامل معه بحنان ،ماع يجب على األسرةالس  أو  ،مقدرته على الكالم

 (3).ستهزاء به ألي أمر كانالأو  عدم مضايقتهو  ،عطفو 

 توفير الجو المناسبمن شعر فيه الطفل باألمان لذا فال بد  األسرة هي الكنف ال ذي ي تعد  و 
 ذلك بمراعاة:و 

                                                           

 .60صالح عبد المقصود السواح/ تعديل سلوك األطفال المعاقين سمعيا/ ص ( 1)
 .115جمال محمد الخطيب/ منى صبحي الحديدي، التدخل المبكر/ ص ( 2)
/ عمان 1ينظر نبيل عبد الهادي/ حسين الدراويش/محمد صواطة/ تطور الل غة عند األطفال/ دار األهلية/ ط ( 3)

 .181،180/ ص2007
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ى لغة الشفاه حت  و  ،مم الولدي فعلى األب تعل م لغة اإلشارةالطفل مصابا بالص  إذا كان  - 
 .صل معهاالتو و  ،يستطيع تدريب طفله عليها

معية الجزئية يفضل أول تشخيض الحالة بواسطة أخصائي في حالة اإلعاقة الس  و  -
 .اعة المناسبة لحالة اإلعاقةالسم  لتحديد 

غة يجب التركيز على تعليمه الكلمة في سياق الل   مععند تعليم الطفل ضعيف الس  و  -
   .ينيذلك يعكس ما يتبع من األطفال العادو  ،الجملة

ن من فهم ى يتمك  حت   ،جتماعية متداولة ومعروفة لدى الطفلاستخدام مصطلحات وا -
   .معاني الكلمات

كالل عب من مشوقة و  ،تدريب الطفل على القيام بمهام الحياة اليومية بصورة متكررة -
خالل تقمص األدوار، بمعنى أن نطلب من الطفل تقليد وثبة األرنب عند تعليمه كلمة 

  (1).أرنب

VIII. المعاق:  تجاهالجماعة و  واجب األمة  

قام به البعض  اة، إذمن فروض الكفاية على األم   بشؤونهالقيام و  ،العناية بالمعاق
ذا لم يقم به أحد كان و  سقط اإلثم عن الباقين،  ،مالص  و  ،الجميع أثمين، فكفالة العميانا 

 ة كما هو واجبهم نحو الفقراءسائر المعاقين واجب على مجموع األم  و  ،المشلولينو 
الجماعة سد حاجيات هؤلء يجب علينا و  ،ةالمعوزين، فكما يجب على األم  و  المساكينو 

ل  و  كذلك سد حاجيات ذوي العاهات أن  واجب العناية بكل فرد  ل شك و  ،الجميع أثمين ا 
 كافلونالفروع، فاألباء و  هم األصولو  به اإلسالم كفالته،أناط على من منهم تقع أول 

األرحام يجب أن يكفل بعضهم و  األقارب، و هم فروعهم، واألبناء كافلون ألبائهمألبنائهم ألن  
أوجبه الل ه عليه في على كل  مسلم أن يقوم بما و  ،هم يتكافلونبعضا، فكما يتوارثون فإن  

خاصة و   ،القائم بشأنهو  ،عاجزالكافل والجماعة المسلمة مساعدة  ،ى األمةجب عليو  ،ذلك
دون في كل  شؤونهم يعتمو  ،من يحتاجون باألخصو  ،القيام بشأنهو  ،إذا عجز عن كفالته

                                                           

 .297ص /العالجية وبرامجها  ةالخاص   التربية/ الشريف المجيد عبد الفتاح عبد ( 1)
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شأنه و  ،شرابهو  ،في طعامه ي يحتاج إلى غيرهذكامال ال   العلى غيرهم كالمشلول شل
 (1).كل ه

عراقيل في مختلف النواحي، إل  و  ،رغم مم ا يعانيه المعاق سمعيا من مشاكللباخالصة: 
أن ه لبد  من استغالل الجوانب اإليجابية واستثمارها في بناء شخصية سوية قوية قادرة 

 األسرة كل  من وتحدي الصعاب، وهي مسؤولية تبقى مشتركة بين ،على مجابهة الحياة
      المجتمع.و ، المدرسةو 

                                                           

 جامعة /واإلجتماعية  اإلنسانية والعلوم األداب كلية مجلة/ ةالخاص   حتياجاتال لذوي اإلسالم نظرة /عمار رواب ( 1)
 .17ص /2008 جوان، جانفي ،3،2 العددان /الجزائر /بسكرة /خيضر محمد
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 :تمهيد

م لرسم استراتيجية أنسب يطرحها المعل  م؟ أسئلة م، كيف أعل  م، من أعل  ماذا أعل  
   مهاريا.و م ناضج فكريا، وجدانيا، لتكوين متعل  

ن خاللها إلى عالم م يمرونتي تلك البوابة ال  م بالنسبة للمعاقين سمعيا التعل  ُيَعد  
نفتاح على مجاالت االو  ،الحزنو  ،الوحدةالتخلص من بوتقة و  ،ندماج معهماالو  ،العاديين
  صبر من قبل العاملين على تربيةو  ،جهد كبيربتوفير  إال   ىهذا ال يتأت  أن  ، إال  الحياة

ة مثل ماهو الحال مي  التعل   الوتيرةهذه األخيرة ليست بنفس  أن  و  خاصة ،تعليم هذه الفئةو 
    مين العاديينتكون فئة المعاقين سمعيا بمصاف المتعل   لكي، و مين العاديينعند المتعل  

 .لهمآليات من شأنها ضمان تعليم ناجح و  ،من تعليم خاص يرتكز على ميكانيزمات بد  ال

فهناك من  ،حديثةو  تتنوع بين قديمةو  ،ق تعليم المعاقين سمعياائطر و  سائلو  تختلفو 
 المزية ال تكمن في قدم غير أن   ،هناك من يمزج بينهماو  ،يعتمد على التقنيات الحديثة

م إليصال الوسيلة بقدر ما تكمن في كيفية استغاللها من قبل المعل  و  ،جدية الطريقةأو 
م تعل  مهو جعل الو  ،ودمنشمين بغية تحقيق الهدف الترسيخها في أذهان المتعل  و  ،المعلومات

 من خالل استغالل قدراته ،ةمي  ة التعل  المحور األساسي الفاعل في سير العملية التعليمي  
 الدفع به إلى اإلبداع.و  ،اكتشاف مواهبهو 

I.  مع مايلي:من طرائق قياس الس   مع:ق قياس الس  ائطر 
 العمر:في األشهر األولى من   (1

معية في حالة وجود إمكانية لذلك على معالجة اإلعاقة الس  يساعد التشخيص المبكر   
مع الطبيعي للطفل من خالل التعرف على الس  يمكن و  وفق األسباب ال تي أدت إلى الخلل،

عند سماعه لألصوات العالية المفاجئة في األشهر فل الطفل جكأن ي ،بعض المؤشرات
    الثالثة األشهر  وت خاللعن الص   كأن يدير رأسه باحثاو األولى من عمره، الثالثة 
   (1)(أشهر10-6عمر)أن يستجيب عند مناداته باسمه في يفترض كذلك و  ،(6-3التالية )

                                                           

ة التربية إلى مدخل/ الظاهر أحمد قحطان ينظر ( 1)  .124ص /2008 /عمان /2ط /وائل دار/  الخاص 
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ة ال تي ال يمكن وتنتهي باألجهز  ،معية تبدأ بالبسيطتوجد عد ة اختبارات لقياس القدرة الس  و 
 (1)المختص. أن يستخدمها إال  

يستجيب الطفل من Behavoral Audiometry  معي السلوكي:القياس الس    - أ
م من األصوات تقد  هذه و  ة محددة،شد  و  ،خالل هذا القياس سلوكيا ألصوات من ذبذبات

على الرغم من أن  هذه و  وت،عازلة للص  مع في غرفة خاصة قياس الس   خالل جهاز
أن ها توفر معلومات مفيدة عن الوضع  أذن على حدى إال   الطريقة ال تسمح بفحص كل  

معي العام للطفل في مرحلة عمرية مبكرة، أم ا بالنسبة الستجابات الطفل فهي الس  
تحريك و  ،هضانخفاأو  ،زيادة مستوى النشاطو  ،مثل: الحركة في العيوناستجابات دقيقة 

  (2) تغير النشاط.أو  ،الرأس
تستخدم  Electrodermal Audiometry مع بالنشاط الكهربائي:قياس الس    - ب

األطفال ال ذين يصعب تقييمهم لعدم و  ،الرضعهذه الطريقة في قياس سمع األطفال 
تتضمن هذه الطريقة توظيف مبادئ اإلشراط و  ،ختباريةاستجاباتهم في المواقف اال

 هي انخفاض في مستوى مقاومة الجلد،و  ،حيث يتم إقران صدمة كهربائية ،الكالسيكي
ة مرات يتوقع بمفرده الحقا انخفاض مستوى وت بالصدمة الكهربائية عد  بعد إقران الص  و 

ا يصدر الفاحص صوتا معينا عندممقاومة الجلد الجلفانية، فإن تغيرت مقاومة جلد الطفل 
 (3) .ه يسمعفذلك يعني أن  

مع في األشهر األولى من العمر على االستجابات ال تي تصدر عن أي يعتمد قياس الس  
 كأن يدير رأسه، تحريك العينين، مقاومة الجلد الجلفانية)بالنسبة للرضع( ...وغيرها ،الطفل

ن كانت هذه المقاييس غير دقيقة إال  أن ها تعطينا  صورة عامة عن حالة من المنعكسات، وا 
 سمع الطفل في األشهر األولى من العمر.

الطفل في هذه المرحلة على  سمع يعتمد قياس مع دون الخامسة:قياس الس   (2
 القياسات التالية:

                                                           

ة/ ص ( 1)  .124ينظر قحطان أحمد الظاهر/ مدخل إلى التربية الخاص 
ة/ ص ( 2)  .152جمال محمد الخطيب/ منى صبحي الحديدي/ المدخل إلى التربية الخاص 
 .192ص/ 2007/عمان/1ط /الفكر دار /ةالخاص   التربية في العاملينو  الطلبة دليل /الدهمشي عامر محمد ( 3)
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القياس  العمر فإن  بعد بلوغ الطفل الثانية من  معي الرسمي:القياس الس    -أ 
باستخدام يتم تحقيق ذلك و  ،ه يصبح متعاونامعي الرسمي يمكن إجراؤه، حيث أن  الس  
معية غير نات الس  فعندما تكون العي   ،العظمييصال اإلأو )اإليصال الهوائي(اعاتالسم  
اإلعاقة  فذلك يعني أن   ،يصال العظمييصال الهوائي واإلمن اإل ومتساوية في كل   ،عادية
ا إذا كانت العينات أم  الخلل في األذن الداخلية( )أي أن  عصبيةحسية  معية إعاقةالس  
 معية المقاسةوالعينات الس   ،قريبة من ذلكأو  ،العظمي عادية باإليصالمعية المقاسة الس  
 (1)معية هي من النوع التوصيلياإلعاقة الس   فمعنى ذلك أن   يصال الهوائي ليست كذلكباإل

مع ق اختبارات الس  تطب   Play Audiometryعب:مع بالل  قياس الس   -ب 
في هذه و  تصدر أصواتا مختلفة،و  ،كعب في بيئة سارة توجد فيها ألعاب تتحر  باستخدام الل  

تتمثل و  ،ستجابةيستثير دافعيته لالو  ،فاحص بناء عالقة ألفة مع الطفلالبيئة  يحاول ال
 ،ا يسمع كلمةفتح كتاب عندمأو  ،وضع كرة في مكان ماأو  ،استجابة الطفل عادة برفع لعبة

ذين تزيد أعمارهم تستخدم هذه الطريقة لقياس سمع األطفال ال  و  نة، هذانغمة صوتية معي  أو 
 (2).نصفو  عن سنتين
تي يمكن أن ق الحديثة ال  ائمن الطر  تعد   معي الدقيق:طريقة القياس الس   -ج 

يد أعمارهم األطفال ال ذين تز ن استخدامها مع تي يمكال  و  ،معية بشكل دقيقتقيس القدرة الس  
 (3) .عن ثالث سنوات بجهاز األديو متر

 :ن هذا الجهاز من:يتكو   جهاز األديو متر 
   .، الجزء المخصص الختيار الذبذباتوتالجزء المصدر للص  

 (4) .ذي ينقل النغمة الصافية إلى األذنال  و  الجزء المستقبل: 

تي ال  و  ،زتمعية للفرد بوحدات الهر القدرة الس  مع درجة د أخصائي الس  يحد   في هذه الطريقة
 (5) وتلص  ة ار عن شد  بوحدات أخرى تعب  و  ،وحدة زمنية وتية في كل  تمثل الذبذبات الص  

                                                           

 .152ص /ةالخاص   التربية إلى المدخل /الحديدي صبحي منى /الخطيب محمد جمال ( 1)
 .191ص / ةالخاص   التربية في العاملينو  الطلبة دليل /الدهمشي عامر محمد ( 2)
ة/ ص ( 3)  .125قحطان أحمد الظاهر/ مدخل إلى التربية الخاص 
 .152ص /ةالخاص   التربية إلى المدخل /الحديدي صبحي منى /الخطيب محمد جمال  ( 4)
ة/ ص   ( 5)  .88مصطفى القمش/ خليل المعايطة/ سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاص 
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اعات معية للفرد بواسطة سم  قدرة الس  خصائي بقياس اليقوم األو  ،(Decibel)ى الدسبلتسم  
ذات  على المفحوص أصواتايعرض و  ،أذن على حدى لكل  و  ،المفحوص األذن على أذني

 (وحدة 110إلى  0)ة تترواح من ز ذات شد  ت(وحدة هر 8000-125)ذبذبات تتراوح من
ة الشد  و  ،ر الفاحص التقاط المفحوص لألصوات ذات الذبذباتمن خالل ذلك يقر  و  ،دسبل

  (1) .المتدرجة

 مع بعد الخامسة من العمر: قياس الس    (3
تي المبدئية ال   اتختبار من اال عد  ي: Whisbeaing Testختبار الهمس ا  -أ 

 نلب متتط  و  مع،الختبار مقدرته على الس  هات إجراؤها على الطفل األم  و  ،يمكن لآلباء
بتعاد هامس مع االأو  ،مخابرته بصوت خفيفو  ،بجانبهأو  ،الفاحص الوقوف خلف الطفل

 عندهاوت ه لم يعد يسمع الص  ى الوصول إلى مسافة يشير الطفل بأن  عنه تدريجيا حت  
 (2) .أذن على حدى بعد تغطية األذن األخرى ختبار لكل  يجرى االو 

تجرى هذه العملية أوال على  :Wath Lick Testختبار دقات الساعة ا -ب 
تي عندها ثم تقاس المسافة ال   ،معيةعدد من األشخاص العاديين من حيث القدرة الس  

مع في بيئة مقاسا لدقة الس  ذي يعتبر ثم يؤخذ المتوسط ال   ،ينتهي سماع دقات الساعة
 مع لدى مجموعة من األفراد،على أساس هذا المقاس يمكن قياس درجة حدة الس  و  ،نةمعي  
 مع من العالقة: درجة الس  ن إيجاد يمكو  ،(أقدام 5)بعد علىتبدأ المسافة و 

ختالف ر دقيقة الهي طريقة غيو  ،5/األذن بالقدمو  مع = المسافة بين الساعةحدة الس  
  (3) .دقات الساعةصوت 

يتم هذا : The Spoken Voice Testوت المنطوقص  الختبار ا  -ج 
أذن على  تفحص كل  و  القطن،أو  ،ختبار بأن تسدى إحدى األذنين بقطعة من المطاطاال

 (4) .حدى

                                                           

 .88 / صةالخاص   حتياجاتاال ذوي األطفال سيكولوجية /المعايطة خليل /القمش مصطفى ( 1)
ة/ صمحمود محمد النحاس/ سيكولوجية التخاطب لذوي اال ( 2)  .56،55حتياجات الخاص 
 .60وليد السيد خليفة/ سريناس ربيع وهدان/ التعل م النشط لدى المعاقين سمعا/ ص ( 3)
 .56صالمرجع السابق/  ( 4)
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بحيث تكون إحدى  ،يجلس الطفل بجانب شخص آخر في جهة الحجرةفي هذه الطريقة 
  ،(قدما 20)ىحت   بتداء من قدم واحدةام خط مقس  ذي يقف على ناحية المختبر ال   أذنيه
 أكثر يتناسب مع ميولهأو  ه المختبر إلى المفحوص سؤاالثم يوج   ،ى وحدات قدمية()تسم  

عندما ال يسمع نقربه قدما قدما لنستطيع التعرف على درجة و  (1)،هدرجة ذكاءو  ،عمرهو 
أقدام  7عندما يسمع على بعد و  12/20قدما حصل على  12سمعه، فإذا سمع على بعد 

  (2).هكذاو  7/20يحصل 

وبالرغم  والمفحوص)المعاق سمعيا(، ،تعتمد هذه االختبارات على المسافة بين الفاحص
 .وت المستعمل في القياسوثابتة الختالف درجة الص   ،من سهولتها إال  أن ها غير دقيقة

 معية:الس  ختبارات التربوية المستخدمة في قياس اإلعاقة اال (4
 :Wepman Dixirimination (معيالس  للتمييز البصري مان ويبمقياس)  - أ
تمت مراجعته و  معي،ختبارا للتمييز الس  ا" Wepmanم صمم "ويب مان1958في عام 

للفئات  ميقد  و  ختبار للتمييز بين األصوات المتجانسة،م هذا االقد صم  و  ،)م1978 (سنة
 (3).س الفردية المقننةيهذا المقياس من المقاييعتبر و  (سنوات 8إلى  5)العمرية من 

معي الدقيق بين أربع مجموعات يهدف هذا المقياس إلى قياس قدرة الفرد على التميز الس  و 
 ذي يتكون من:ال  و  ،المتشابهةو  ،من المفردات المختلفة

 ل.واحدة عن الثانية في الحرف األو   ( زوجا من المفردات تختلف كل  13)  .1
 واحدة عن الثانية في الحرف األخير. ( زوجا من المفردات تختلف كل  13)  .2
 ( أزواج تختلف الواحدة عن الثانية في الحرف األوسط.4)  .3
  .(4)( أزواج من المفردات المتشابهة لغرض تمويه المفحوص10)  .4

                                                           

 .56ص /ةالخاص   حتياجاتاال لذوي التخاطب سيكولوجية /النحاس محمد محمود ( 1)
 .125قحطان أحمد الظاهر/ مدخل إلى التربية الخاص ة/ص ( 2)
ة/ ص ( 3)  .104تيسير مفلح كوافحة/ عمر فواز عبد العزيز/مقدمة في التربية الخاص 
 .125المرجع السابق/ ص ( 4)
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شارة )أو  ،ل الفاحص إشارة )+( إذا كانت اإلجابة صحيحةيسج   ( إذا كانت اإلجابة -ا 
تترواح و  ،(-إذا كانت اإلشارة ) 0ل يسج  و  ،ل عالمة إذا كانت اإلشارة )+(يسج  و  خاطئة،
  (1)عالمة. 30إلى  0تي يمكن أن يحصل عليها المفحوص من الدرجة ال  

  ضعف هذا المقياس:و  مظاهر قوة 
 لذا فهو قليل الكلفة المادية. ،التصحيحو  ،سهل التطبيق -  مظاهر قوته:* 

 ،ه يتمتع بدالالت صدقألن   ،يعتبر من المقاييس المعروفة -                 
سنة (" Dardianردنية من قبل "درديانعلى البيئة األختبار تقنين هذا اال قد تم  و  ثباتو 

 .) م 1993
ه ألن   ،ختباريصعب على المفحوص اإلجابة عن فقرات اال - مظاهر ضعفه: *

  حروفها.أو  ،من حيث أصواتها للطفل لوفةأغير الميتضمن أزواجا من المفردات 
هذا يجعل و  ،يواجه بعض األطفال صعوبة في فهم التعليمات -                   

 من تطبيقه عبئا على الفاحص.
    (2) .النتيجة النهائية غير دقيقة  -                   

األطفال يواجهون صعوبات بالرغم من سهولة تطبيق هذا المقياس، إال  أن  هناك بعض 
 في فهم تعليماته، وهو ما يعرقل سير عملية التطبيق بالنسبة للفاحص.

  Goldman fristo( للتمييز السمعي جولد مان فريستو ودكوك)مقياس  -ب       
Woodcok Test of Auditory Dixrimination  يهدف هذا المقياس إلى قياس :

 فظ،بين مجموعات من المفردات المتشابهة من حيث الل  معي قدرة الفرد على التمييز الس  
ا تصحيحه فيستغرق ما أم   ،دقيقة لتطبيقه (25_20)إلىيحتاج هذا المقياس و 

ن المفردات مرتبة على شكل ن المقياس من مجموعة ميتكو  ، و دقيقة( 15_10)بين
 ,Night)  (فظ مثلسلسلة أربع مفردات متشابهة من حيث الل   حيث تضم كل   ،(3)سلسالت

Bite, Write, Hight با خاصا مؤلفا من مجموعة يضم المقياس كتي   فة إلى ذلكباإلضاو
                                                           

 .125ص /ةالخاص   التربية إلى مدخل /الظاهر أحمد قحطان ( 1)
 .104،105ص /ةالخاص   التربية في مقدمة /العزيز عبد فواز عمر /كوافحة مفلح تيسير ( 2)
 .  126،127ص  المرجع السابق/ (3)
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م له تي تقد  ال  و  ،تي يسمعها من الفاحصمع المفردات ال   ،من الصور الموجودة في الكتيب
 (1) .بشكل سلسالت

الخاصة ومن محاسن هذا المقياس أن ه يعتمد في عرضه للمفردات المسموعة على الصور 
 معي.بها، وهو مايسه ل عملية التمييز الس  

خروجه و  وت في هذا الجهازيتم إصدار الص   مع عن طريق رسم المخ:قياس الس   -ج
وت إلى نبضات كهربائية بالعصب يؤدي سماع الص  و  ،اعات الرأسعن طريق سم  

النبضات  مع، يتم تسجيل هذهالمراكز العليا للس  و  ،مع بجذع المخمراكز الس  و  ،معيالس  
يتم تحليل و  ،ة في أسالك توضع على رأس المريضتالكهربائية بأقطاب طرفية مثب  

مختلفا لة الموجات المسج  و  يكون شكل النبضاتو ، شاشةأو  رسمها على طابعةو  ،النبضات
يختلف كالهما و  ،الحسي العصبيمع عنه في ضعف الس   يفي حاالت الضعف التوصيل

       (2) .مع الطبيعيعن الس  

يهدف هذا  :Lidamoud Testالفهم السريعو  لإلدراك (ليدامود)مقياس -د
معي للفرد، يتفرع هذا المقياس إلى أربعة التمييز الس  و  ،قياس إلى قياس مدى الفهممال
فقرة تضم مجموعة من  كل  و  ،ن من مجموعة من الفقراتاختبار فرعي يتكو   كل   ،ختباراتا

 المثال التالي:و  ،ختبار الفرعيمرتبة ترتيبا خاصا تبعا لال ،األحرف األبجدية اإلنجليزية

 :ل ختبار األو  اال

1- (B-B-B.أحرف متشابهة ) 

 ختبار الثاني :اال

1- (T-M )2- (Q-U)يضم المقياس أيضا مجموعة من و  ،أحرف مختلفة
يقوم الفاحص بقراءة  ،(3)(سنة15_5ما بين)المكعبات بألوان مختلفة يصلح لألعمار 

                                                           

 .127،126ص/ ةالخاص   التربية إلى مدخل /الظاهر أحمد قحطان ( 1)
 .87،86سعيد كمال عبد الحميد العزالي/ تربية وتعليم المعوقين سمعيا/ ص ( 2)
 .127المرجع السابق/ ص ( 3)
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مكعبات  3على المفحوص اختيار و  ،ل(األو  ختبار )الفقرة األولى من اال متماثلةأحرف 
)الفقرة األولى من قراءة حرفين مختلفينأو  ،ه الحروفد للتعبير عن داللة تشاببلون واح

ة على لون للدالعلى المفحوص اختيار مكعبين مختلفين في الل  و ،ختبار الفرعي الثاني(اال
 يعطى المفحوص عالمة واحدة لكل  و  ،ختبارى نهاية االحت  هكذا و  ،اختالف الحروف

فقرة من فقرات المقياس لتتشكل في النهاية درجته الكلية في ذلك  استجابة صحيحة لكل  
 (1) .المقياس

 ختبارات التالية:ن من اال: تتكو  Tuniny Fork testختبار الشوكة الرنانةا -ه

 (ويبرختبار)اWeber Test باستخدام جهاز  "ويبر": يمكن تطبيق اختبار
عند وجود ضعف و  ،استخدام الشوكة الرنانةأو  ،فظيذي التوصيل الل  معي القياس الس  

الضعف و  ،التمييز بين الضعف التوصيلي يختبار يساعد ففهذا اال سمعي في أذن واحدة
توجيه  فإن   فعند اقتراب الشوكة الرنانة إلى الخط األوسط في الجمجمة ،الحس عصبي

الضعف من النوع الحس  ذلك يعني أن  و  ،وت يكون بعيدا عن األذن الضعيفةالص  
  (2) .عصبي

والضعف الحس عصبي من  ،يساعد هذا االختبار في التمييز بين الضعف التوصيلي
أين يكون  ،ال تي نقربها من الخط األوسط من الجمجمةخالل استعمال الشوكة الرنانة 

 توجيه الص وت بعيدا عن األذن الضعيفة، وبهذا يكون الضعف حسيا عصبيا.  

  (نيهير اختبار)Rinne Test ة سمع ختبار مقارنة شد  يتضمن هذا اال
عند سماع نغمات صافية بالتوصيل الهوائي، فإذا كان التوصيل الهوائي يؤدي الشخص 

ا إذا كان الوسطى طبيعية، أم  و  الخارجيةإلى سمع أفضل فذلك يعني أن وظائف األذن 
  (3) .مع عن طريق التوصيل العظمي أفضل فذلك يعني وجود ضعف سمعي توصيليالس  

 (جنيباختبار)Binng: عدم ما يعرف بأثر أو  ،ختبار وجوديقيس هذا اال
ذي يعني استقبال النغمات الصافية ذات الذبذبات المنخفضة عن طريق ال  و  ،نسداداال

                                                           

 .127ص /ةالخاص   التربية إلى مدخل /الظاهر أحمد قحطان ( 1)
 .105ص /ةالخاص   التربية في مقدمة /العزيز عبد فواز عمر /كوافحة مفلح تيسير ( 2)
 .87ص /سمعيا المعوقين تعليمو  تربية /لياالعز  الحميد عبد كمال سعيد ( 3)
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نسداد غير موجود فذلك العظمي بسبب انسداد األذن الخارجية، فإذا كان أثر االالتوصيل 
نسداد موجودا أي عندما تكون ا إذا كان أثر االيعني وجود ضعف سمعي توصيلي، أم  
فذلك يعني عدم  ،من حالة انسداد األذن الخارجيةالنغمة ذات التردد المنخفض أعلى 

 (1) .وجود ضعف سمعي توصيلي
  ختلف المعينات السمعية وتعدد  منها:ت  معية:الس   المعينات (5

أي  ،ذي ستحتله من األذنجاءت تسميتها من المكان ال   ترونية:كالقوقعة اإلل -1
 ،مع الشعريةتي تحتوي على خاليا الس  ال  و  ،القوقعة موجودة على مستوى األذن الداخلية

معي بالعصب الس  تكون على اتصال و  ،(ألف20_16تراوح عدد هذه األخيرة ما بين)ي
معية العليا الموجودة على مستوى الجهاز العصبي المركزي ذي يتصل بدوره بالمراكز الس  ال  
 ض هذه الخاليا الشعرية بدمج سلسلة من اإللكترودات داخل القوقعة عن طريقتعو  و 

ض األجزاء التالفة من األذن ياعة تعمل على تعو يتم توصيلها خارجيا بسم  و  ،الجراحة
ن من تتكو  و  ،ونيا باستخدام التردد المغناطيسيمعي إلكتر ه حينها العصب الس  ينب  و  ،الداخلية
معالج  مكروفون، سلك رابط)خارجي من ن القسم اليتكو  و ، اآلخر داخليو  خارجي:قسمين
ن من مستقبل فيتكو   ،رهو مستقو  يا القسم الداخل، أم  (سلك ناقل، الهوائي الممغنط، الكالم
 (2) .معيبسلسلة إلكترودات مزروعة على اتصال بالعصب الس  مرفق 

ل إليه العلم ألولئك تعتبر تكنولوجيا زراعة القوقعة من أحدث ما توص   : *زراعة القوقعة-أ
معية تي تقف المعينات الس  ال  و  ،شبه تام في األذنينأو  ،ذين يعانون من فقدان سمعي تامال  

 قام نظرا لعدم توفر أجهزة سمعية لدى هؤالءو  معي،ض فقدانهم الس  يعاجزة عن تعو 
معي عن طريق قطب يزرع بداخل هي حث العصب الس  و  ،بديلةالباحثون باكتشاف وسيلة 

وت صغيرة وت بواسطة مكبرات للص  في هذه الحالة يتم استقبال الص  و األذن الداخلية، 
بحيث  ،يطهلوجيا بهدف تبسو وت ليتم معالجته تكنل الص  ثم يحو   ،توضع خارج األذن

                                                           

ة/ دار المسيرة/ ط ( 1) / عمان 3تيسير مفلح كوافحة/ القياس والتقييم، وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاص 
 .175م/ ص2010ه،1430

 .212،213ص/ التقييم واقعو  التصحيح ضرورة بين ممالص   /عوايجية ةحميد ( 2)
 إلى إضافة أفضل بصورة الص وت معالجة من التمكن هو اإللكترونية القوقعة زراعة مجال في المتوقعة التطورات إن   *

 .الجهاز حجم تصغير
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لقد قام الباحثون بتجربة عملية زراعة القوقعة اإللكترونية على و  ،يسهل على األذن إدراكه
مرض حيث كان ألولئك أو  ،غة إثر حادثم الل  المصابين بفقدان سمعي مكتسب بعد تعل  

  (1).ذاكرة سمعية لألصوات

 
معية القوقعة الس   لت معايير غرسشك   معية:يون بزراعة القوقعة الس  األشخاص المعن-ب

مضت إشكالية دولية حاول المهتمون بها التوصل  (سنوات 10)اإللكترونية منذ أكثر من 
ى تخضع معظمها حت  أو  ،هاتي يجب أن تجتمع في الحالة كل  إلى اتفاق حول عناصرها ال  

 لهذه العملية:

 ثنائي الجانب.و  ،أن تعاني الحالة من صمم عميق -

 .(دسبل 60)ساوي تأو  أكبر االستفادةكون ت نأو  -

في اختبار وضوح  100من أصل  30 اطأن تتحصل الحالة على عدد من النقو  -
 غة المصحوب بالقوائم المفتوحة.الل  

 .تي تظهرها نتائج التصوير اإلشعاعيال  أو  ،غياب أية موانع طبيةو  -

 .(2)سنوات (10)مع لمدة تقل عن حرمان لحاسة الس  و  -

                                                           

صالح طارق/التعرف على الكلمات المكتوبة لدى األطفال الخاضعين للزرع القوقعي/ مجلة العلوم اإلنسانية      ( 1)
 .115/ ص2016، جوان 24واإلجتماعية/ جامعة قاصدي مرباح/ ورقلة، الجزائر/ العدد 

 . 210حميدة عوايجية/ الصمم بين ضرورة  وواقع التقييم/ ص ( 2)
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  .ستقرار األسرياالو  التحفيزعامل توفر و  -

 ،وت تعمل بالبطاريةلوجية لتضخيم الص  و هي أداة تكن ة:ي  اعات الطبالسم   -2
 :ن من أجزاء هيتتكو  و 

 تحويلها إلى طاقة كهربائية.و  ،وتيةميكروفون: وظيفته التقاط الموجات الص   -
 وت.وت: سلك خاص يزيد شدة الص  مضخم الص  و  -
 ل الطاقة الكهربائية إلى صوت من جديد.مستقبل: أداة تحو  و  -
معية إلى وت من المعينة الس  تنقل الص  و  ،األذنقطعة بالستيكية: توضع خلف و  -

 (1).معيةالقناة الس  

 :معيةالس  على استخدام المعينات  التدريب-3   

 مع، لذا يجب أال  اعة من المعينات األكثر استخداما بين األفراد ضعاف الس  تعتبر السم  
من أفضل البرامج الستخدامها أن يستعملها الطفل داخل و  ،يستخدمها الطفل طوال اليوم

يلي ذلك و معي، خصائي الس  على أن يكون ذلك تحت إشراف األ ،الفصل أثناء الدراسة
ثم يسمح له بزيادة  ،دةاعة لفترة قصيرة من الوقت في ظل تعليمات محد  استخدام السم  

 ،ستفادة منهااالو  م الطفل كيفية استخدامهاإلى أن يتعل   ،يستخدام بشكل تدريجفترات اال
ضبطها حسب و  ،تركيبهاو  ،اعة المناسبةالختيار السم   كما أن   (2)،إلى أقصى حد ممكن

 معي للمعاق دورا هاما في المراحل العالجيةحسب النقص الس  أو  ،معالطفل على الس   ةقدر 
   (3).التدريب المهنيو  ،التعليمو  ،معيالتدريب التخاطبي الس  و 

شيوعا عند و  هذا النوع األكثر قوة تي توضع خلف األذن: يعد  معية ال  المعينة الس   -أ 
حيث  ،الموجودة في بعض الفصول (FM)معظم األطفال نظرا الستخدامها مع أنظمة 

تي يرتديها، بينما يضعه في سترته ال  و  لهذا النظام ميكروفون السلكي ام وفقيحمل المعل  

                                                           

ة/ص ( 1)  .193محمد عامر الدهمشي/ دليل الطلبة والعاملين في التربية الخاص 
م وضعاف الس مع/ ص ( 2)  .70ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
ة/ األساليب التربوية والبرامج العالجية/ مكتبة زهراء  ( 3) عبد الرحمان سيد سليمان/ سيكولوجية ذوي الحاجات الخاص 

 .130م/ ص2001/ القاهرة/ 1الشرق/ ط
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ذي يصل حجمه إلى حجم علبة ال  و  ،ذي يعمل بنفس النظامستقبال ال  يحمل الطفل جهاز اال
  ستقبالتي تتصل بجهاز االة األذن ال  اعا عن طريق سم  وت مكبرا إم  فيسمع الص   ،السجائر

  ذيستقبال ال  يتم توصيلها بجهاز االو  ،تي توضع خلف األذناعة األذن ال  عن طريق سم  أو 
بعد توصيلها أو  ،اعة األذن بمفردهااستفادة الطفل من سم  تتوقف و  ،(FM)يعمل بنظام 

 (1)للفصل معيةبدرجة كبيرة على تلك الخصائص الس   FMبجهاز استقبال يعمل وفق نظام 

  .تي توضع داخل األذنمعية ال  المعينة الس   -2
في أو  ،قها الشخص المعاق سمعيا على صدرهيعل  و  ،معية الجسميةالمعينة الس   -3
 .الداخلية مالبسه
  (2) .معية الموصولة بالنظارةالمعينة الس   -4

 م1978"كونولي" و لقد بين "كوكال" معية الصحيحة:جابة الس  تس* خصائص اال
"Kukla " & "Connoly" تي يمكن ال  و  ،معي الطبيعيالس   مستويات من األداء ستة

الجدول التالي و  الوظيفي،معي اعتمادها كمحك لتحديد مستوى األداء الس  و  ،الرجوع إليها
  خصائصها:و  توياتسيوضح تلك الم

 ائصصالخ ستجابةمستوى اال
فعل لردود او  الوعي -1

 األولية
 ال يمكن تعليمها.و  ،يمكن مالحظتها -   أ 
 لكن تختفي مع تقدم العمر.و  ،موجودة منذ الوالدة - ب 
ستجابات القابلة للمالحظة تشمل التوقف عن اال - ج 

 الجسم.أو  ،تحريك الرأسو  ،النشاط
 وت.ستجابة موجهة نحو الص  ا - أ اليقضةو  نتباهاال -2

مصدر ستجابة القابلة للمالحظة تشمل البحث عن اال - ب
 التعبيرات الوجهية.و  ،وتالص  

تحديد مصدر  -3
 وتالص  

 وت.القدرة على تحديد مصدر الص   - أ 
 تعتمد هذه القدرة على التكامل الجسمي. - ب 

                                                           

ة/ ص ( 1)  .    328،327فتحي جروان/ حاتم الخمرة/ وآخرون/ الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
ة/ ص  ( 2)  .193محمد عامر الدهمشي/ دليل الطلبة والعاملين في التربية الخاص 
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 تساهم هذه القدرة في تطوير الوعي الفراغي. – ج 
 ستجابة القابلة للمالحظة تشمل حركات الجسماال – د 

دارة الرأسو    .ا 
 التصنيف.و  ،التعليلو  ،ظهور عمليات التكامل -أ  معيالتمييز الس   -4

المستوى و  ،معيتتأثر هذه القدرة بشدة الضعف الس   -ب 
 .الوظيفي

لمصادر ستجابة بشكل مختلف القدرة على اال  -ج 
    وت المختلفة.الص  

 مدته.و  ،ذبذباتهو  ،وتالتمييز بين شدة الص   -د 
 وت.ل على معنى من الص  و الحص -أ  معيالتعرف الس   -5

 رتباط الكالم بالمعنى.ا -ب 
 التمييز.و  ،نتباهيعتمد التعرف على اال -ج 

 معيستيعاب الس  اال -6
 

 عي تطورا.مأكثر مستويات األداء الس   - أ
 .(1)معية السابقةالس  تعميم الخبرات و  ،تذكريتضمن  - ب

تتدرج مستويات األداء الس معي الوظيفي من أدنى مستوى)الوعي وردود الفعل األولي ة( إلى 
جابات سلوكية تصدر من الفرد عاب الس معي(، وهي في مجملها استأعلى مستوى)االستي

كما أن  هذه المستويات تساعد في تحديد نوعية  على حسب درجة الفقدان الس معي،
 الخدمة المقد مة للمعاق سمعي ا خاصة في الجانب التربوي.

II. رياض األطفال :  

وباألخص من  ،نظرا لما يالقيه المعاقون سمعيا من صعوبات في حياتهمتمهيد:      
الناحية التواصلية رأت الدراسات المتخص صة في هذا المجال بضرورة إنشاء مدارس 

نوا تكوينا صحيحا خاصة في الجانب النفسي.  لهؤالء حت ى يتكو 

 

                                                           

 .81ص /تربية وتعليم المعوقين سمعيا /سعيد كمال عبد الحميد العزالي ( 1)
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 تعريف رياض األطفال: -1
 تي من خاللها ينتقل الطفل تمثل العتبة ال   ،اجتماعيةو  سات تربويةرة عن مؤس  اهو عب

عدادهو  ،بتدائية، إذ تقوم بتكوين الطفلإلى المرحلة اال ذلك بفسح و  ،تهيئته لهذه المرحلةو  ا 
مكانياتهو  ،قدراتهو  ،اكتشاف ميولهو  ،نشاطاته ةالمجال له لممارس بهذا فهي تسعى إلى و  ،ا 

ها تحرص على جانبه النفسي كما أن   ،خبرات جديدةو  ،مساعدة الطفل في اكتساب مهارات
نتقال المفاجئ من البيت إلى ى ال يشعر باالحت   ،دورا هاما في حياته يؤديذي ال  

  (1).المدرسة
   6-3ذين تتراوح أعمارهم بين)صت لتربية األطفال الصغار ال  سة تربوية خص  مؤس 
 جتماعيةاالو  ،كساب األطفال القيم التربويةإدة تهدف إلى عد  تتتميز بأنشطة مو  س(،

تاحة الفرصة للتعبير و   (2) .الحياة معاو  ،التدريب على كيفية العملو  ،الذاتعن ا 
 عوامل إنشاء رياض األطفال:   -2

 ،الملحة على وجود رياض خاص بهذه الفئةو  ،دت الدوافع الداعيةلقد تعد   تمهيد:     
 .ةالنفسي  و ة، جتماعي  االو ة، قتصادي  ق بمختلف الجوانب االهي في مجملها دوافع تتعل  و 

هذا قد و  ،كذا عملها خارج البيت )األم العاملة(و  ،المنزلية نشغال األم باألعمالا -
 توجيه ولدها األصم.و  ،ر في رعايةيجعلها تقص  

د حريته إذ يقي   ،هو عائق أمام الطفل األصمو  ،ضيق مساحة الوحدات السكنيةو  -
 التجريب.و  ،في التنقيب
على الطفل ا يعود بالسلب مم   ،قتصادية لألسرةاالو  ،جتماعيةتدهور األوضاع االو  -
 .إذ تجعله في صراعات يصعب عليه الخروج منها ،األصم
ا قد مم   ،يمة للطفل المعاق سمعياهات بأساليب التربية السلجهل معظم األم  و  -

ى نجد هذا األمر حت  و  ،يةسكذلك قد تتشكل لديه عقد نفو  ب له أمراض سوء التغذية،ب  يس
   (3).لدى األسر المقترة نتيجة لنقص الوعي

                                                           

ه  1426/عمان/ 1أدب األطفال/ قراءات نظرية ونماذج تطبيقية/ دار المسيرة/ طسمير عبد الوهاب أحمد/  (1)
 .33م/ ص2006

 .11ص  2015/ عمان/ األردن/ 1دار أمجد/ طالتعل م الشائعة برياض األطفال/ صعوباتهدى عبد الواحد سالم/ (2)
 .95ينظر محمد سيد فهمي/ واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي/ ص ( 3)
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 األهداف العامة للتربية في رياض األطفال: -3
ومرامي تطمح إلى  ،الدراسات التربوية بطبيعة الحال لها غايات إن   تمهيد: 

ن اختلفت في شكلها إال  أن  جوهرها واحد، وهو تكوين طفل ما قبل    تحقيقها، وا 

  :من بين هذه األهدافو  ،المدرسة 

 تكوين الطفل من جميع النواحي: -
تطوير و  ،توجيه إدراكهو  تفكيره،و  ،ة: من خالل تنمية تخيلهالعقلي  الناحية   -أ 
 .معارفه

تتمثل تنمية الطفل من هذه الناحية في إعانته على  ة:الناحية الجسمي   -ب 
 ،ختيار السليم لغذائهكذلك تدريبه على االو  الحركية السليمة،و  ،ممارسة المهارات البدنية

 سالمتهم.و  قة بأمنهمتطبيق القواعد السليمة البسيطة المتعل  و 
جعله و  ،نفعالية: تكون من خالل غرس الثقة بالنفس في الطفلالناحية اال -ج 
    اآلخرين كذلك.و  ،يقدر ذاته
ذي جعله يتفاعل مع المحيط ال  و  ،جتماعية: تنمية قدرات الطفلالناحية اال  -د 

تعليمه و تي توجه سلوكه، ال   حيحةكسابه المفاهيم الص  ا  و  ،حثه على القيم النبيلةو يعيش فيه، 
 األعراف السائدة في المجتمع.و  ،التقاليدو  ،كيفية احترام القواعد

من و  ،دةاكتساب الفوائد المتعد  و  ،عب وسيلة إلفهام الطفل المعلوماتجعل الل  و  -
تكون تنمية مهارات الطفل  ،جماعيةأو  ،األنشطة المتنوعة فردية كانت –أيضا-خالل 

 .الفنيةو  ،العدديةو  ،غويةالل  
 يتأثر.و  في المجتمع إذ يؤثرمسؤولية  لهجعل الطفل المعاق سمعيا فردا ناضجا و  -
استغالل و  ،نطوائيةاالو توره كالخجل، عتي تالمشكالت ال   الطفل في حل  مساعدة و  -

 (1) .المكنون الطاقوي لديه بصورة إيجابية

نوا من تعليم ى يتمك  المدرسة حت  كر في مرحلة ما قبل مون برامج للتدخل المبالمعل   لقد أعد  و 
 (2)امعين تلك األساسياتإلى جانب تعليم أطفالهم الس   ،م أساسيات لغة اإلشارةاألطفال الص  

                                                           

 .35،34سمير عبد الوهاب أحمد/ أدب األطفال/ ص  ( 1)
ة الحاجات ذوي الطلبة /الخمرة حاتم /جروان فتحي(  ( 2)    .333ص/الخاص 
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كلمتين من أو  ،أيضا، فبمجرد أن يكون الطفل مستعدا للتطور في ما بعد النطق بكلمة
ها اإلشارة على أن  ن يتخذون لغة خالل لغة اإلشارة يصبح من المهم أن توفر له نماذج مم  

جوء إلى ما تتم ممارسته في السويد في هذا اإلطار يوصي المختصون بالل  و  ،لغتهم األم
ه م جزءا من برنامج التدخل المبكر نظرا ألن  يمثل الراشدون الص   إذ ،في هذا الخصوص

في امعين ستفادة منه كنماذج للغة اإلشارة، كما أن  بإمكانهم مساعدة اآلباء الس  يمكن اال
  (1).متكوين توقعات إيجابية تتعلق بتلك القدرة الكامنة ألطفالهم الص  

 ة رياض األطفال بالنسبة للمعاقين سمعيا: أهمي   -4
 عب مع الجماعةالطفل في الل   ساعدةمو  ،جتماعيالتفاعل االو  ،توسيع دائرة النشاط -
 جتماعية.التخفيف من رهبة المواقف االو 
 ،الصداقةو  ،المشاركة الوجدانيةو  ،عبمن خالل الل  ضبطها و  ،نفعاالتتدريب االو  -
  التنافس.و  ،العمل الجماعيو 
  .ستفادة من األنشطة المتنوعةاالو  ،عبتنمية المهارات الحركية، مهارة الل  و  -
عتماد على تقليل االو  ،عتماد على نفسهمساعدة الطفل المعاق سمعيا على االو  -

 اآلخرين.

  (2).المعاق سمعيا قبل التحاقه بالمدرسةغوية للطفل زيادة الحصيلة الل  و -

مي تي يجب على معل  من األهداف الرئيسية ال   مي مرحلة الروضة:توصيات لمعل   -5
 :مرحلة الروضة تحقيقها

ار موعده انتظو  ،تتضمن المشاركة يد الطفل بخبرات في التعامل مع اآلخرينو تز  -
 عب.في الل  

 قراءة الشفاه.و  ،الكالم مهاراته فيو  ،غويةتنمية قدرات الطفل الل  و  -
من  من القدر المتبقي لديهستفادة بأقصى ما يمكنه مساعدة الطفل على االو  -

  (3)وتمكبرات الص  و  ،معية المعينةذلك من خالل استخدامه الوسائل الس  و  ،معحاسة الس  
                                                           

 .333ص /ةالخاص   الحاجات يذو  الطلبة الخمرة، حاتم/جروان فتحي ( 1)
 .117عبدالرحمن سيد سليمان/ سيكولوحية ذوي الحاجات الخاصة/ ص ( 2)
   109،110/ صم2012ه،1433/عمان /1ط /الثقافة دار /الس معية اإلعاقة /الجوالدة عبيد فؤاد ( 3)
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  تنمية معرفته بمفاهيم األعداد.و  -
بحيث تنمي  التعبيراتو  ،استعدداته في قراءة بعض الكلماتو  تنمية ميولهو  -

 .مهارات القراءة
 معي.ستعانة بالمعين الس  اإلنصات مع االو  ،تعويد الطفل على الجلوسو   -
  1)).على اسمه مكتوباف من التعر  تمكين الطفل و  -

III. :البرامج التربوية للمعاقين سمعا  
  مفهوم البرامج: -1

غير العاديين في المدارس العادية من أجل تزويدهم بخدمات  المتعل مينتعليم و  هي تربية
 (2) .ة من خالل برامج معدة خصيصا لذلكالتربية الخاص  

   (3).تربيتهمو  ،هممعاقين سمعيا طرائق تنظيم تعليميقصد بالبرامج التربوية للو 

 مايلي:مة للمعاقين سمعيا من البرامج التربوية المقد   أنواع البرامج التربوية: -2

قد تشتمل برامج و  م هذه البرامج لألطفال دون سن المدرسة،برامج التدخل المبكر: تقد   -أ 
 أخصائي أمراض الكالمأو  ،مم األطفال الص  ت منزلية من قبل معل  االتدخل المبكر زيار 

 .معي المدرب في مجال التأهيلاألخصائي الس  و  ،غةالل  و 
م برامج اإلقامة الدائمة خدمات تربوية باإلضافة إلى توفير برامج اإلقامة الدائمة: تقد    -ب 

 للمتعل مينخدمات اإلقامة 
لى المدارس إيوميا  المتعل مونالصفوف النهارية: في هذا النوع من البرامج يذهب   -ج 
ذوي اإلعاقة  للمتعل مينة التعليمي  و  ،ةباألصل لتحقيق الحاجات التربوي   تستي أس  ال  

  (4) .معيةالس  

 
                                                           

 .110فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة الس معية/ ص ( 1)
ة/ صخالد محمد عسل/ ذوو اال ( 2)  .13حتياجات الخاص 
ة/ الشركة العربية المتحدة للتسويق      ( 3) فاروق الروسان/ ياسر سالم/ تيسير صبحي/ رعاية ذوي الحاجات الخاص 

 .304/ ص2013/ القاهرة/ 1والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة/ ط
ة ( 4)  .238/ صجمال محمد الخطيب/ منى الحديدي/ وآخرون/ مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
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 أهداف البرامج التربوية:  -3

 ،مناهج المعاقين سمعياو  ،يتفق المختصون في مجال رعاية األصم على أهمية برامج
 هي:و  ة عامةهداف تربوي  أتتمثل هذه األهمية في ثالثة و 

تي تتماشى مع طبيعة إعاقة ة ال  ذلك بتوفير الخبرات التعليمي  و  جتماعي:التوافق اال -أ 
تي يحتاجها ة ال  تجاهات العلمي  االو  ،المهاراتو  ،تزويده بالمفاهيمفيتم  ،حاجاتهو ، األصم

 تي تتماشى مع طبيعة اإلعاقةة ال  جتماعي  للتوافق مع بيئته، كما يمكن توفير الخبرات اال
مثال عن طريق استخدام التجارب  ،عاونه على الت  يبُ ر  د  ة، فيمكن تَ جتماعي  الحاجات االو 

ق التوافق من ثم يتحق  و  ،المتعل مينجتماعي بين للتفاعل االتي تتيح الفرصة ة ال  المعلمي  
 (1) .جتماعياال
 مساعدته على تقبل ذاته و  ،األصم لمتعل منفعالي لالتوافق الشخصي: فالنضج اال -ب 
عاقته الس  و   ،تحقيق أكبر قدر من التوافق مع نفسه يمهد السبيل لتنمية طاقاتهو  معية،ا 
 تي تقدمها له المدرسة.ال   ةي  التعليمستفادة من الخبرات يضمن له االو  ،قدراتهو 

اعتمادا كبيرا على تحقيق التوافق يعتمد تحقيق الهدف قتصادي: التوافق اال -ج 
لذلك ينبغي أن تتضمن البرامج الناجحة بعض التطبيقات و  ،للفرد جتماعياالو  ،الشخصي
كثير من  من هنا اهتمتو  الخارجية،هم للحياة تي تعد  التدريبات المهنية ال  و  ،العملية

منها دراسة و  ،معيةذلك لكي تالئم طبيعة اإلعاقة الس  و  ،ملص  الدراسات بتقديم مناهج ل
م الص   متعل مينم فيها منهجا خاصا في العلوم للتي قد  ال  و  "Grossman 1988"جروسمان

تناول في الوحدة و  ،ةم المنهج بأسلوب الوحدات الدراسي  قد  و  (،سنة15-11في المرحلة )
تي يعيش فيها األصم مع بعض التجارب الطبيعية ال   *بعض المعلومات عن البيئة

 (2) .الروائح المميزةو  ،المعلمية ذات األلوان

 ق المناهج هذه األهداف البد  أن تشتمل على النقاط التالية:لكي تحق  و  

                                                           

ة/ ص ( 1)  .113عبد الرحمان سيد سليمان/ سيكولوجية ذوي الحاجات الخاص 
 المقدمة المناهج منه تنبع أن البد ال ذي األساس هي األصم فيها يعيش ال تي البيئة" Power 1981باور" اعتبر لقد *

م،  .األصم لدى اليومية المهارات تنمية إلى يؤدي ذلك ألن   للص 
 .113المرجع السابق/ ص ( 2)
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 .الالصفيةو  ،أن تتضمن العديد من األنشطة األدائية المختلفة الصفيةو  -

 م استطاعوا تجاوز إعاقتهملكن هو  ،ون على شاكلتهمن يعد  م لهم نماذج ناجحة مم  أن تقد  و  -
 .ملموسةإنجازات  تحقيقو 

  .للمتعل مهم في تكوين شخصية مستقلة أن تسو  -

ة ال تي إلى جانب استخدام تلك الل غ ،أن تسهم في إجادتهم ألساليب التواصل المختلفةو  -
  امعون في المجتمع ال ذي يعيش فيه.يتحدث بها الس  

أن تعمل على كما يجب  ،نفعالياالو  ،جتماعيتطوير نموهم االو  أن تسهم في تنميةو  -
 (1) على القراءة من خالل األساليب البديلة.المتعل مين تنمية قدرة هؤالء 

 ة:المعاقين سمعيا عبر المراحل األساسي   متعل مينمة للالبرامج التربوية المقد   -4

الممارسون في ميدان المدرسة منذ و  ،مرحلة ما قبل المدرسة: لقد أدرك الباحثون -أ 
 ،السنوات األولى من العمر في النمو الكلي لإلنسانتؤديه  ذية الدور ال  زمن طويل أهمي  

ى في ما يسم  أو  ،المعرفة المتصلة بهذا الموضوع إلى برامج تربوية مبكرة تقد ترجمو 
مون التواصل من عموما بالتدخل المبكر، فاألطفال اليافعون يتعل  ة مجال التربية الخاص  

الترددات و  ،مسالل  و  ،اإليماءاتو  الرأس،و  ،هحركات الشفاو  ،خالل التعبيرات الوجهية
ة أن يبدأ والد ذلك فمن األهمي  و  تي تصدر عن األشخاص اآلخرين من حولهم،وتية ال  الص  

البرامج  استنادا إلى هذا فإن  و  ،لة مبكرة جداالطفل المعاق سمعيا بالتواصل معه في مرح
 ،ز على الوالدين من خالل تقديم اإلرشادات لهماالتربوية في مرحلة ما قبل المدرسة ترك  

  تي تنجم عنها.التأثيرات المختلفة ال  و  ،معيةمساعدتهما في فهم اإلعاقة الس  و 
المدرسة اإلعدادية في و  ،بتدائيةمرحلة التعليم األساسي: يتمثل دور المدرسة اال -ب 

الدراسات و  ،العلومو  ،الحسابو  ،الكتابةو  ،فيما يتصل بالقراءة متعل مينتطوير مهارات ال
  (2).جتماعيةاال

                                                           

ة/ ص /عبد القادر شريف ( 1)  .165مدخل إلى التربية الخاص 
ة/ ص ( 2)  .156،155جمال محمد الخطيب/ منى صبحي الحديدي، المدخل إلى التربية الخاص 
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م في بخاصة الص  و  يصعب دمج المعاقين سمعيا * مرحلة التدريس الثانوي -ج 
منخفض هم كثيرا ما يكونون ذوي تحصيل ألن   ،الصفوف العادية في المرحلة الثانوية
يحتاجون إلى مترجمي لغة  مالص   هؤالء دمجهم فإن   مقارنة بأقرانهم غير المعاقين، فإذا تم  

لى خدمات تربوية مساعدةو  ،اإلشارة  (1) .ا 
تي تعرف اآلن ال  و  "Gallaudét" عد كلية "جالوديت" التعليم بعد المرحلة الثانوية: تُ  -د 

كانت منتصف الستينات من القرن تي سة الوحيدة ال  هي المؤس  و  ،بجامعة جالوديت
ذين لم يلتحقوا بها أي خيار لم يكن أمام أولئك ال  و  ،م للدراسةالص   نيلمتعل مالماضي تقبل ا

رغم  ،جامعات تقليديةأو  ،لتحاق بكلياتسوى اال ،ل دراستهمااستكم في آخر إذا ما رغبوا
ن ميمتعل  لل ةحتياجات الخاص  ة ال تتعامل مطلقا مع االسات التعليمي  مثل هذه المؤس   أن  

بالواليات المتحدة األمريكية م الص   المتعل مينعلى هذا األساس لم يتجاوز عدد و  ،مالص  
تي أجراها فرت عنه تلك الدراسة ال  سجامعات عادية حسب ما أو  ،من كلياتذين تخرجوا ال  

 (م1965إلى  1910من عام) ةمن خالل المد م(1968(آخرونو  Quigley"كويجلي"
  (2).فقط اشخص 224
قة بالوضع المهني لألشخاص مرحلة ما بعد المدرسة: تشير اإلحصاءات المتعل   -ه 

م المعاقين سمعيا في كثير من دول العالم إلى حقائق غير مريحة، فنسبة البطالة بين الص  
في حالة و  تزيد أكثر من دول العالم إلى أربعة أضعاف عنها بين األشخاص العاديين،

ب ال تتطل  و  ،ذين يعملون بحرف متدنية الوضعم ال  عمل فكثيرون هم الص   الحصول على
اهتماما كبيرا قد ظهر في العقود القليلة الماضية بتأهيل المعاقين  لكن  و  ،مهارات عالية

هذه الفئة من األشخاص في مرحلة ما بعد المدرسة  نجاح فإن  كما هو واضح و  ،سمعيا
  (3) .توفيره لهم ذي تم  السابق ال   فاعلية التعليمو  ،يعتمد على توجيه

                                                           

م رعاية ميدان في العاملين من كبيرة أعدادا أن   إلى الغربية الدول في الدراسات تشير *  المؤسسات أن يعتقدون الص 
م، للمتعل مين الثانوي للتدريس المناسب المكان هي الخاصة  العادية المدارس خالف على تستطيع المؤسسات فهذه الص 
 .والمهنية األكادمية، التدريبية البرامج توازي خاصة برامج تصميم

 .157،156جمال محمد الخطيب/منى صبحي الحديدي/ المدخل إلى التربية الخاص ة/ص ( 1)
ة/ص ( 2)  .335فتحي جروان/ حاتم الخمرة/ الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
 .157ص المرجع السابق/ ( 3)
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من  :بالمدرسة التحاقه عند سمعيا المعاق المتعل م يواجهها تيال   الصعوبات -5
 الصعوبات ال تي يواجهها المتعل م المعاق سمعيا عند التحاقه بالمدرسة: 

تي يراها ال معنى ر ال  و فالص ،البصر الموجودو  ،مع المفقودعدم التآزر بين الس   -
 ال يعرف أين يضعها من المحسوسات األخرى.و  ليس لديه تفسير لها،و  ،لها

في عالم من السكون تجعله ال يتصور وجود عالم تكون فيه األصوات  معيشتهو  -
   ضرورية للتعامل معه.و  ،عناصر هامة

عدم قدرته على التجاوب و  ،ال يفهمونهو  ،ه ال يفهمهمألن   ،خرينآلخوفه من او  -
  .اإليجابي في نشاطهمشتراك االو  ،معهم

 ،قتصار خبرته على المحسوسات الجزئية المرتبطة ببعض حواسه السليمةوا -
  (1).ةتامبحياته العملية اليومية الص  و 

  عناصر البرامج الناجحة: -6

: يجب تطوير برامج خاصة لتدريب Reading training التدريب على القراءة -أ 
تكييف استراتيجيات القراءة و  ،تعديلو  ،على القراءةمعي الشديد ذوي الفقدان الس   المتعل مين

  ريب على استعمالها في التعليم.يتم التد  بعد إتقان القراءةو  وعة،نلتناسب األهداف المت
: يجب أن يشتمل المنهاج على Cognitiv  strategiesاإلستراتيجية المعرفية  -ب 

 ،ختياراإلستراتيجية في االهذه  ونيستعمل المتعل مو  تدريب اإلستراتيجيات المعرفية،
 تعديل كيفية تعليمهم حل المشكالت.و  ،السيطرةأو  ،الضبطو 

ذوي  المتعل مينتحديد  : يجب أن يتم  Special programsة البرامج الخاص    -ج 
ذين يمتلكون إمكانيات عالية ليوضعوا ضمن برنامج تشريعي ال  و  الشديد، معيالفقدان الس  

 تعليمي خاص.
في برنامج تعليمي خاص ضمن  مونالمتعل  : يوضع Tutoriningخاص م العل  الت -د 

 .(2)ضمن مجموعة تعليم صغيرةأو  ،واحد –إلى -مدى واحد

                                                           

 .111فؤاد عبيد الجوالدة/اإلعاقة الس معية/ ص ( 1)
ة الحاجات ذوي الطلبة تعليم /الحديدي صبحي منى /الخطيب محمد جمال  ( 2)  .240ص /الخاص 



 الفصل الثاني                                                                     تعليم المعاقين سمعيا
 

71 
 

 ستعانةاال : يتمCooperativ parent programsبرامج األباء المتعاونين -ه 
 (1) .رسي ألبنائهمداآلباء لتنمية التحصيل األكاديمي المب

IV.المعاقين سمعيا:و  التعليم 

لحفظ (، 2004)قانون تعليم األفراد المعاقين سنة مجلس الشيوخ األمريكي سن   
صادق المجلس على قانون التعليم لجميع (1975)في عامو  ذوي اإلعاقة، المتعل مينحقوق 

بعد العديد من (1977)أصبح هذا القانون فاعال عامو  ،(PL94-142)األطفال المعاقين 
 INDIVIDUALS ليصبح (PL94-142)اسمر في نهاية المطاف تم تغييو  التعديالت،

WITH DISABILITE SID EDUCATION ACT.A2004    ما هذا هو القانون رب  و
 ،تصميم قانون األفراد ذوي اإلعاقة لمعالجة مظالم الماضي فقد تم  ،األكثر تأثيرا وقتها

األطفال ذوي اإلعاقة يتوفر  الهدف من وراء قانون األفراد ذوي اإلعاقة هو ضمان أن  كل  و 
مة الخدمات المساندة المصم  و  ،ةلهم تعليما حكوميا مجانيا مناسبا يؤكد التربية الخاص  

عدادهم لمزيد من التعليمو  ،لمواجهة احتياجاتهم الفريدة   .الحياة المستقلةو  ،التوظيفو  ،ا 

 محمية. أبائهمو  ،ضمان أن  حقوق األطفال ذوي اإلعاقةو  -  

الوكاالت الفيديرالية و  ،وكالة الخدمات التربويةو  ،المناطق المحليةو  ،مساعدة الوالياتو  -  
  (2).وي اإلعاقةذاألطفال  لتوفير التعليم لكل  

م يحتاجون إلى طريقة نظرا ألن  الص   شروط الفصل التعليمي للمعاقين سمعيا: -1
في الفصل الخاص بهم ال  لمتعل مينفإن  عدد ا ،م الكالممجهود خاص في تعل  و  ،خاصة

 .(تلميذا 12أو 10)يجب أن يتعدى 

يماءاتو  ،ى يروا حركاتالكافية حت   ةيجب أن تتوافر في فصولهم اإلضاءو  - شفاه و  ،ا 
، (3)المجسماتو  ،الخرائطكفضال عن ضرورة المعينات البصرية و  بوضوح، عل مالم

                                                           

ة/ ص /الحديدي صبحي منى /الخطيب محمد جمال ( 1)  .240تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
(2 ) Joseph. R. Boyle.Mary c. Provost   /    إستراتجيات  تدريس الطلبة ذوي اإلعاقات في صفوف الدمج

 .33م/ ص2015ه/ 1436/ عمان/ 1منحى طريقة الحالة/تر: عماد محمد علي/ مراد أحمد البستنجي/ دار الفكر/ ط
ة الحاجات ذوي األطفال سيكولوجية /سليمان سيد الرحمان عبد ( 3)  118ص /الخاص 
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به ذلك من جهد مايتطل  و  ،األصم الكالم المتعل مم نظرا لصعوبة تعل  و  ،األشكال التوضيحيةو 
من و  ،بتعليم األصم -أي قبل سن المدرسة -وقت طويل فإن ه يجب البدء مبكراو  ،كبير

 : هنا يجب

المقاعد منظمة بطريقة يسهل و  ،بعيدة عن الضوضاءو  ،_أن تكون حجرات الدراسة متسعة
   ،اإليماءاتو  ،يعتمد على اإلشارات هذا األخير، ذلك ألن  عل مرؤية الممتعل م  على كل  

 مع.ضعاف الس  و  ،مكالمه مع الص  و  ،الشفاه في شرحهو 

زمة لتعليم الص  و  - كذا السبورات و  ،معضعاف الس  و  ،مضرورة توافر وسائل اإليضاح الال 
 (1) غيرها.و  ،اللوحات الوبريةو  ،الكبيرة

 ة الشفاه.ألن  ذلك يمنعه من قراء ،ءة شديدةإلضا المتعل معدم تعريض و  -
 بطريقة طبيعية وجها لوجه.  المتعل مم مع التكل  و  -
 (2)التأكد من أن ه يفهم.و  متعل م،نتباه الباالفوز و  -

عند  من بين الخطوات ال تي يجب اتباعهاة بتعليم المعاقين سمعيا:عتبارات الخاص  اال-2
 تعليم المعاقين سمعيا:

ل عليه تذكر ا يسه  مم   ،متكاملةو  ،األصم خبرات مترابطة المتعل مبإكساب هتمام اال -   
 (3) يزيد اهتمامه بالمادة.و  ،الحقائق

ذلك من و  لمتعل مين،غوية لالتراكيب الل  و  ،تطوير المفرداتو  ،ينبغي العمل على تنميةو  -   
 خالل عدة خطوات:

 .تكرارهاو  ،غوية الجديدة قبل تدريس الوحدةتقديم المفردات الل   -      

 (4) على وضعها في جمل بسيطة ذات معنى.متعل مين تشجيع الو  -      

                                                           

 118ص ة/جات الخاص  اسيكولوجية األطفال ذوي الح /عبد الرحمان سيد سليمان .( 1)
 .118ص/ ةالخاص   التربية في مقدمة /المبكر التدخل /الحديدي صبحي منى /الخطيب محمد جمال ( 2)
ة/ ص ( 3)  .195محمد عامر الدهمشي/ دليل الطلبة والعاملين في التربية الخاص 
ة/ ص ( 4)  .159عبد القادر شريف/ مدخل إلى التربية الخاص 
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ى يسهل حت   ،من خالل ربطها باألمور المعنويةهتمام باألمور المحسوسة االو  -      
   البصر.طريق الحواس خاصة وفهمها عن  ،إدراكهاعلى المعاق سمعيا 

ا ينعكس مم   ،ممالختالف درجات الص  نظرا  ممراعاة مسألة الفروق الفردية بين الص  و  - 
 ،التخيلو  ،التذكرو  ،خاصة عمليات اإلدراكو  ،ةقدراتهم العقلي  و  ،براتهمخعلى اختالف 

 م اتباع مايلي:لذلك ينبغي على المعل  و  ،التصورو 

 الطريقة.و  ،المرونة في المنهج -     

 (1) مية.ة التعل  التنويع في األساليب التعليمي   -     

 أدائها.مع تدريبهم على كيفية  ،ونتحديد واجبات منزلية يقوم بها المتعل م -     

 مستوى تحصيلهم.و  ن،يالمتعل م تقييم أداء أن يتم   -     

 متعل ميمكن أن يقدماه لل ى يعلم الوالدان ماحت   ،التواصل المستمر مع األسرة أن يتم   -     
 (2) .دورهاو  ،هو ما يتمم عمل المدرسةو  ،من مساعدة في المنزل

 تعتمد هيو  ،الكالم متعل   برامج األخيرة السابقة السنوات في تقدمت لقدو  :الكالم متعل   - 3
 يستفيد أن على بُ ر  دَ يُ  األصم فإن   ،بالعيون قيتعل   فبما مس،الل  و  العيون على معظمها في
 ال ذين فم على يده يضع نأ األصم يستطيع ،مسبالل   قيتعل   وفيما ،األلفاظ مشاهد من

 الذبذباتو  ،صواتاأل عالم على فيتعر   أن أجل من هذا كل  و  حناجرهم، علىأو  ،يخاطبونه
 الكالم تحسين في ضروريا يعتبر ال ذي بالنغم اإلحساس يكتسبو  (3)،الكلمات ترافق ال تي
م أيدي كوضع ،الوسائل هذه بمثل  وعادة الذبذبات، وقع يلتقطوا ىحت   البيانو على الصُّ
 شاقةو  بطيئة عملية يعتبر مهتعل   ألن   ،ألصمل الكالم مةمعل   مساعدة ضرورة على ينص

 (4) .به القيام غيرها اليستطيع خاصا تدريبا تتطلبو  ،خاصة فنية ائقطر  تتضمن
                                                           

 .195ص /ةالخاص   التربية في العاملينو  الطلبة دليل /الدهمشي عامر محمد  ( 1)
 .159ص/ةالخاص   التربية إلى لمدخ /شريف القادر عبد ( 2)
 .142ه/ ص1421/ دمشق/ 1عدنان السبعيني/ معاقون وليسوا عاجزين/ دار الفكر/ ط ( 3)
الزاكاستيديك/ الطفل العاجز/ تر: فوزية محمد بدران/ أحمد زكي صالح/ شركة األمل   -ستيرن -إ د م ث ( 4)

 .147م/ ص2013القاهرة/ )د.ط(/ 



 الفصل الثاني                                                                     تعليم المعاقين سمعيا
 

74 
 

 كلمة األصم ميتعل   حالماو  ،الكلمات التقاط في األذنين مقام األناملو  ،العيونوتعمل 
 استعمال على ُيساَعدو  "ماما" بكلمة يتفوه أن باإلشارات إليه يطلب معناها يفهمو  "ماما"مثل
 ،األصم ألفاظ فتنمو"...دادا: "مثل أخرى كلمات إلى ذلك بعد صماأل لينتقو  فظ،الل   هذا
  بها التفوه يكتسب ال تي الكلمات هذه تكثر حينو  الكلمات، أناملهو  ،عيونه بفضل يكتسبو 

 (1).يتفتح ذكاءهو  ،ينمو تفكيره يجعل امم   ،غنيا غويالل   قاموسه يصبح

 وسائل تعليم المعاقين سمعيا: -4

هي مترجمة عن الكلمة و  تصال،قناة اأو  هي أداة ة:التعليمي   الوسيلةتعريف  -1     
هذا يعني أن  الوسيلة أي  شيء ينقل المعلومات و  "،نَ ي  ال تي تعني "بَ و  (Mediumتينية )الال

 .المستقبلو  ،بين المرسل

م إلى لية تعمل على نقل رسالة ما من مصدر التعل  آأو  ،وسيلة بشرية يُّ أ -       
 (2) بشكل وظيفي في تحقيق أهداف التعل م.يسهم استخدامها و  ،مالمتعل  

ال تي تساعد على تحسين قدرات المعاق  ،الوسائطو  ،الوسائلو  ،هي تلك األجهزةو  -       
قدراته الحسية كل ما أمكن ذلك، بجانب تحسين و  ،سمعيا من خالل تدعيم حواسه األخرى

  (3).لتطور التكنولوجي الهائلابه من أن ها تقر  

 سمعيًا: ة المستخدمة في تعليم المعاقينأهم الوسائل التعليمي  -2 

 الفيديو.أو  ،جهاز عرض األفالم - 
 الثابتة(.و  ،السبورة )المتحركةو  - 
 الرمزية(.و  ،المجسمات) الخفيفةو   - 
 .(4)الصورو   - 

                                                           

 .143عدنان السبعيني/ معاقون وليسوا عاجزين/ ص ( 1)
 .141فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة الس معية/ ص ( 2)
رضا عبد البديع السيد/ أمير عبد الصمد علي  سعود/تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا ودورها  في تحسين  ( 3)

التحصيل األكاديمي بمؤسسات التعليم السعودي/ دراسة مقارنة في ضوء تجارب بعض الدول/ مجلة كلية التربية 
 . 167/ ص2017/ حيزران  33عدداألساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/جامعة بابل/ العراق/ ال

 . 253/ صالمرجع السابق ( 4)



 الفصل الثاني                                                                     تعليم المعاقين سمعيا
 

75 
 

    .الحاسوب التعليميو  - 
كن وحدات لجهاز السوفاك، تقوم هذه األجهزة على نفس فكرة األجهزة المتحركة: -1.2  

مة ا يسمح للمعل  مم   ،صغيرة ت بداخل جهاز متحرك يسير على عرباتالتكبير تثب  
في حالة استخدام هذا النوع من األجهزة ترقم الساعات و  خر،آبتحريكها من مكان إلى 

  ذلكو  ،مة بنفس األرقامترقم اللوحة الموجودة أمام المعل  و  ،برقم معين متعل مالرئيسية لكل  

زات هذه األجهزة المتحركة أن ه يمكن من ممي  و  ،متعل م معي لكل  وفقا لدرجات الفقد الس  
  (1) المفتوحة. األماكنأو  ،استخدامها في فناء المدرسة

يرتبط ماو  ،اآللية واسبلوجي فيما يتعلق بالحو م التكند  ى التقأد  الحاســــــــوب: -2.2
 CD-ROMوحدات تشغيل األقراص المدمجة و  ،لوجيا مثل األسطواناتو بها من تكن

أسرهم، فعلى سبيل المثال يمكن للعروض و  ،مم األفراد الص  إلى زيادة احتماالت تعل  
شخص  أي   تي يتم تقديمها على شاشة الكومبيوتر أن تساعدألنماط الكالم ال  البصرية 
على أسطوانات يمكن أن توضح  مةد  البرامج المق ن  كما أ ،م الكالممع على تعل  فاقد الس  

  (2).م لغة اإلشارةا يساعدهم على تعل  مم   ،ماإلشارات المستخدمة لألفراد الص  

التفاعل و  ،بواسطة الحاسوب على لمس الشاشةيعتمد التعليم للمعاقين سمعيا و 
مع تصبح نتيجة لفقدان القدرة على الس  و  م مهارات قراءة الشفاه،من أجل تعل   بواسطتها

شكل أساسي في تعليم ب إذ يعتمدونها ،حاسة البصر من أهم القناوات في عملية التعليم
تستخدم األسلوب البصري المثير الكتابة، فالبرمجة التربوية و  ،اكتساب مهارة القراءةو  غةالل  
 دة تستطيع تشجيع ا يجعلها ناجحة جدا في تعليم مهارة القراءة المبكرة، فالبرامج المشاهَ مم  

ستعاب مفاهيم الاإلستراتيجيات الالزمة و  تعطيهم األدواتو  ،الكتشاف المزيدالمتعل مين 
 " أن  Stuck Luss.Stinson 1998توكليسسو  كما يشير "ستينسون (3)،المادة المطروحة

ا ما يعرف بالكتابة على منه ،هناك أمثلة أخرى لتلك التكنولوجيا القائمة على الكمبيوتر
                                                           

في التحصيل  دورهاو  سمعيا للمعاقين التعليم تقنيات تطور /سعود علي الصمد عبد أمير /السيد البديع عبد رضا ( 1)
 .172األكاديمي/ص

 .331ص /ةالخاص   الحاجات ذوي الطلبة /الخمرة حاتم /جروان فتحي ( 2)
نتاجها للعاديين، وذوي اال ( 3) ة/ دار صفاء/ طماجدة السيد عبيد/الوسائل التعليمية وا  / األردن/ 1حتياجات الخاص 

 .345،344ه/ص1432م/2011
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من جانب أي  ما يقال لهتي تساعد الفرد على أن يكتب على الكمبيوتر ل  او  الكمبيوتر
  kelly2000كيلي "فيمكن بذلك للشخص األصم كما يرى ،شخص أخر على سبيل المثال
إضافة إلى قيامه بطباعة  ،عرضه على شاشة الكمبيوتر أن يقوم بقراءة نص حقيقي يتم  

  (1).وقت الحق ص في أي  ذلك الن  

 كمتعل م:و كأداة، و م، أدوار في الفصل كمعل   ثالثةمبيوتر كال يؤديأدوار الكمبيوتر:  1.2.2

 ،للمتعل مينم يعطي اإلرشادات م: تعمل برامج الكمبيوتر كمعل  دور المعل    - أ
 إال   ،م الطبيعيالكمبيوتر هنا ال يحل محل المعل  و  بتدريبهم على المهارات المختلفة،يقوم و 
تي تساند البرامج ال  و  ،من طرائق أخرى اقد ال يمكن توافره ،إضافية لإلنشاء ام فرصه يقد  أن  

 ى برامج الكمبيوتر اإلشارية.ة للكمبيوتر تسم  الوظيفة التعليمي  
على  متعل مينه يساعد الاألداة: عندما يستخدم الكمبيوتر كأداة فإن  دور  - ب
تي تدعم عمل الكمبيوتر كأداة البرامج ال  و  رسم صورة،أو  ،مثل: كتابة ورقة أداء مهام معينة

 ى بالبرامج التطبيقية.تسم  
 يستخدمون لغة برمجية مثل: "ليسيك" لمتعل مين: إن  االمتعل مدور  –ج 

  (2).ة معينةليصبح الكمبيوتر كأداة مهم  "اللوجو" أو

 الحاسوب في تعليم المعاقين سمعيا: ة توظيفأهمي  -2.2.2

ن المعاقين سمعيا من معرفة صحة تمك  * م الحاسوب تغذية راجعة بصريةيقد   -
ل يسج   اينظم بالحاسوب برنامج وقدحيح، م الص  لتعل  بالتالي يقودهم إلى او  ،استجاباتهم
مع بالحصول ض نقص الس  يعو  و  حيح،ج الص  ذاإللكترونية على الشاشة النمو باإلشارات 

   (3).البصرية على التغذية الراجعة

                                                           

ة/ ص ( 1)  .331فتحي جروان/ حاتم الخمرة/ الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
 فيها، وقع ال تي األخطاء له توضح بحيث ونتائجه، أدائه، عن المتعل م يتلقاها معلومات مجموعة هي الراجعة التغذية *

 .إليه الوصول ينبغي ال ذي للهدف أدائه مالءمة ومدى ماتعل مه، ومقدار تقد مه، ومقدار
 .141فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة الس معية/ ص ( 2)
نتاجها للعاديين ،الوسائل التعليمية /ماجدة السيد عبيد ( 3) ة/ ص حتياجات وذوي اال وا   .345الخاص 
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فر لهم بيئة و من قبل المعاقين سمعا يستخدام برامج الحاسوب بصورة فردية او  -
يمنح هذا و  ،(إلى البرنامج المتعل ممن و  ،المتعل م)أي من البرنامج إلى تجاهاتصال ثنائية اال

  .مزيادة الدافعية للتعل  و  ،تجول في البرنامجالمعاقين سمعيا درجة أكبر من الحرية في ال
تثير و  ،المعاقين سمعياالمتعل مين مة بالحاسوب تخاطب حواس البرامج المصم  و  -

 ،حيث تجعلهم في حالة انتباه تام لما يعرض عليهم من معلومات ،ة المعرفيةقدراتهم العقلي  
دراكها عمليا عقلية معرفية تسبق التفكيرو  ،نتباه للمثيراتاال ألن    .ا 

شباع حاجاتهمو  اهتمام المعاقين سمعيا ةيساعد الحاسوب على استثار و  -  ،مللتعل   ا 
ما يجب أن يحصل عليه و  ،هو كائن من معلومات ة الفرق بين مايقصد بالحاجة التعليمي  و 

  .المعرفة اآلفاق الجديدة منو  ،يفتح له الوسائلو  ،مالمتعل  
فتجعلهم أكثر استعدادا  ،يساعد الحاسوب على زيادة خبرات المعاقين سمعياو  -
 .(1)مللتعل  

لبريد ااف ،*ة للتواصلم فرصا عد  لقد أتاحت األنترنت لألفراد الص  : األنترنــــــــــــــــت -3.2 
باإلضافة إلى  ،اإللكتروني على سبيل المثال يسمح لهم بالتواصل مع بعضهم البعض

ين، كما يمكنهم أيضا أن يشاركوا في أداء العديد من األنشطة يالتواصل مع غيرهم العاد
أن يتواصلوا مع فريق و  ،المختلفة مع قوائم من األفراد اآلخرين من خالل األنترنت

إلى  ،مصة للص  أن يشتركوا في غرف المحادثات المخص  و  ،الجماعة اإلخبارية المختلفة
 الشبكة الدولية فإن   من ثم  و  ،عات األخرىو الموضو  ،اركة في العديد من األمورجانب المش

تسمح لهؤالء األفراد باستغالل مجموعة كبيرة من المصادر تساع اال ال تتوقف عن ال تي
   (2).المختلفة للمعلومات

 التكنولوجيامن إيجابيات استعمال  لوجيا بالنسبة للمعاقين:و اآلثار اإليجابية للتكن-3 
 في تعليم المعاقين سمعيًا:

                                                           

 .244،245فؤاد عبيد الجوالدة/اإلعاقة الس معية/ ص  ( 1)
م المتخص صة المعاهد في الفيديو طريق عن المبرمج التعليم أسلوب إدخال تم لقد*     عمل وتم بل أمريكا، في للص 

 بالفيديو الخاص التعليمي والمقر الطفل، عائلة بين االتصال فيها ويتم الفيديو، طريق عن تدار اتصاالت  شبكة
 .331ص /ةالخاص   الحاجات ذوي الطلبة /الخمرة حاتم/جروان فتحي ( 2)
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عتماد على أنفسهم في مواجهة حياتهم في اال همتساعد ال تي مهاراتالتطوير  -
 العملية.
 نتقال.االو  ،تصالرتقاء بقدرتهم على االاالو  -
 ة.تطوير مهاراتهم للحفاظ على صحتهم العقلي  و  -
 . على األمراضة ر بالسيطتحسين التدابير الطبية المتعلقة و  -
 ذي تم  ال   مالتقد  العالج الفيزيولوجي أكثر على و  ،المداومةو  ،يعتمد التشخيصو  -

 ،دة في مجاالت التعليميتطبيقات جد يتم اآلن تطويرو  لوجية،و إنجازه في المجاالت التكن
األجهزة اإللكترونية و  ،واسبة بالحبتكارات الخاص  تساعد االو  ،خدمات التأهيل التدريبو 

فس عتماد على الن  ا يساهم في تحقيق االمم   ،تصاالتإجراء اال على تحسين القدرة على
بهم بغض  في تيسير دمجهم في مجريات الحياة اليومية في المجتمع المحيطو   ،للمعاقين

   (1) ا.درجتهو  ،النظر عن طبيعة اإلعاقة
شباع الهواياتو  - كاأللعاب  ،شغل أوقات الفراغ بما يناسبهم في تقنية الحاسبو  ،ا 
 الموسوعات اإللكترونية الثقافية.أو  ،ة اإللكترونية المفيدةالتعليمي  
 غرس حب التقنية الحديثة لدى المعاقين سمعيا.و  -
 (2) .التدريبو  ،ملكتروني تعليم ميسر لمواصلة مسيرة التعل  التعليم اإلو  -

 ذي يقوم به األطفاله ذلك النشاط الموجه ال  عب بأن  يعر ف الل  عب: أسلوب التعليم بالل   -4 
 ق في نفس الوقت المتعة يحق  و  ،ةالوجداني  و  ،ةالجسمي  و  ،ةقدراتهم العقلي  و  ،لتنمية سلوكهم

تقريب و  ،عب في اكتساب المعرفةلَ عب هو استغالل أنشطة ال  م بالل  أسلوب التعل  و  التسلية،و 
 (3) .توسيع آفاقهم المعرفيةو  ،مبادئ العلم لألطفال

  :الل ع ب التعليميمن فوائد  ب التعليمي:ع  فوائد الل  * 

 على نحو ال يفقد معه تلقائيته. المتعل مم نشاط ينظ   -
 م.لموضوع التعل   المتعل ميساعد على جذب انتباه و  -

                                                           

 .249،248فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة الس معية/ ص  ( 1)
 .76رضا عبد البديع السيد/ أمير عبد الصمد/ علي سعود/ تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا/ ص ( 2)
 .108/ ص2014/ عمان/ 1فضل سالمة/ سيكولوجية الل عب عند األطفال/ دار أسامة/ ط ( 3)
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   المشكالت. لي مثل القدرة على حل  العق المتعل مينمي نشاط او  -
 (1) .السرورو  ،بالفرح المتعل م يشعرو  ،فظيالتواصل الل  و  ،ينمي القدرة على التعبيرو  -
 ل إدراك معاني األشياء.يسه  و  ،يساعد في تقريب المفاهيمو  -
تعليم و  ،تنظيمه لمواجهة الفروق الفرديةو  ،مالة في تفريد التعل  ب أداة فع  ع  يعتبر الل  و  -

 (2) .قدراتهمو  وفقا إلمكاناتهم المتعل مين

 التقنيات في تعليم المعاقين سمعيا: عتبارات بشأن استخداما-5

التقنية بشكل عام سالح ذو حدين، أي إذا لم تستغل االستغالل األمثل تعد  تمهيد:    
عادت بالسلب، وهو الشأن في تعليم المعاقين سمعيًا، إذ يجب على المعل م حسن 

 .استغالل التقنية التعليمي ة

كي يستخدم التكنولوجيا داخل  مم الص  لمعل  موضوع الدرس هو المنطلق الرئيسي   -
 القسم.

يرغب في استخدام التقنيات الحديثة م المعاقين سمعيا ما إذا كان ر معل  أن يقر  و  -
 ع درس ما.و لتوضيح موض

بعد استخدام و  ،م المعاقين سمعيا ماذا يتعين على هؤالء عمله أثناءد معل  أن يحد  و  -
 هذه التقنيات الحديثة.

  (3) تي يحتاجها عند تنفيذ األنشطة.م الوسائل ال  أن يكتب المعل  و  -

ذين مين ال  للمعل   Kerwin/Colleinكيروين"و  تي يقدمها "كولهينة ال  قتراحات العملي  اال-6
 األصم: المتعل متوكل إليهم مهمة تدريس 

قد يساعدك في ذلك النقر بصوت و  ،عندما تتحدث إليه المتعل ميجب أن تفوز بانتباه  -
 عال على الطاولة.

                                                           

 .134حنان عبد الحميد العناني/ اللعب عند األطفال/ ص ( 1)
 .108ص/ األطفال عند اللعب لوجيةو سيك /سالمة فضل ( 2)
 .173،172رضا عبد البديع السيد/ أمير عبد الصمد علي سعود/ تطور تقنيات المعاقين سمعيا/ ص ( 3)
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م فالتكل   ،بالكالم متوسطة لتكن سرعتكو  ،ليس بصوت مرتفعو  ،ث بصوت مسموعتحد  و  -
نظر وجها اُ قراءة الكالم ل عليه سه  لتو  بطريقة مبالغ فيها قد تجعل قراءة الكالم أمرا صعبا،

 ب التحرك في غرفة الصف بسرعة.تجن  و  ،حاول أن تتواصل عينياو  متعل م،جه إلى الو ل
تعليمات يجب أن تكون و  األصم، للمتعل مالسؤال ليصبح مفهوما أكثر وأعد صياغة  -
تعليمات أخرى  أي  و  ،قة بالمناقشةالمالحظات المتعل  و  ،الواجبات المنزليةو  ،ختباراال

  .مكتوبة
تهجئة األصابع، و قراءة الكالم، و ع مهارات التواصل بما فيها الكالم، يشجويجب ت -

  معية المتبقية.عه كذلك على القدرات الس  شج  و  ،التواصل اليدوي
 ذي يسمح له باإلفادة من المعلومات البصرية.في المكان ال   المتعل م يجلس ويجب أن -
المعاق سمعيا لها، فهناك حاجة إلى متعل م د من فهم الة تأك  عند تقديم المعلومات المهم  و  -

    الوسائلأو  ،إذاعة المدرسة م عبرتي تقد  أن يقوم أحد األشخاص بتكرار المعلومات ال  
في حالة الطوارئ قد يكون من و  األصم فهمها، متعل مال للتأكد من أن   ،المسموعة األخرى

 اسب أن يستخدم نظاما ضوئيا معروفا.نالم
اعة فقد يكون باستطاعتك استبدال بطاريات السم   ،معيةف على المعينات الس  تعر  و  -

مع على الس  تي تطرأ كن على معرفة بالتغيرات ال  و  وت،نواع الص  خفض بعض أأو  ،الطبية
 (1) .األمراض األخرىأو  ،التهابات األذنأو  ،بسبب األنفلونزا

 : خالصة
المتعل م و ة على مدى التفاعل القائم بين كل  من المعل م، نجاح العملية التعليمي ة التعل مي   يقف
هذا من  ،ةالوسائل التعليمي  و  ،األساليبو البرنامج التعليمي، و  -ال ذي يعد  المحور األساس –

       المدرسة.و  ،جهة، ومن جهة أخرى على مدى التواصل بين األسرة
     

                                                           

 .157ص/ الخاصة التربية إلى المدخل /الحديدي صبحي منى /الخطيب محمد جمال ( 1)
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 بذة تاريخية.ن -
 تعريف التواصل. -
 مهارة التواصل اللفظي. -
 التدريب الّسمعي. -
 قراءة الشفاه. -
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لقضاء  ضالتعامل مع بعضهم البعاس من ن الن  به يتمك   التواصل أساس الحياة.      
َثى اَخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَيَأيَُّها النَّاُس ِإنَّ "لقوله تبارك وتعالى تلبية حاجاتهمو  ،شؤونهم

سورة  "ِإنَّ الَل َعِليُم َخِبير   مْ اكُ قَ تْ أَ  اللِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ  واْ فُ ارَ عَ تَ لِ  لَ ائِ بَ قَ ا وَ وب  عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ وَ 
   .13األية  الحجرات

 هناك من يتواصلو  ،غة المنطوقةد، فهناك من يتواصل بالل  تتعد  و  تختلف أدوات التواصلو 

، تبادلها مع الغيرو  ،هو ترجمة األفكارو  أن  الهدف واحد اإلشارة...إل  و الرسم، و بالكتابة، 
هو أحد أنواع التواصل ال ذي تبنى  التواصل البيداغوجي، و يتأثرو  الفرد إذ بالتواصل يؤثر

طرف دوره   لكل  و  ،األسرةو المحتوى التعليمي، و م، المتعل  و  ممن المعل   فيه العالقة بين كل  
 .ةال في البيئة التعليمي  الفع  

هي بديل عن و  –على العموم–لغة اإلشارة هي إحدى أدوات تواصل المعاقين سمعيا و 
تفاعله داخل و  ،سهولة تواصل المعاق سمعيامع لديهم، و ل حاسة الس  غة المنطوقة لتعط  الل  

قضية دمج المعاق َوُتَعدُّ  المحيط من األمور ال تي تسهل عملية دمجه مع أخيه العادي.
في دمج المعاق أن  رفض، فهناك من يرى و  ال تي ل زالت بين قبولعامة من القضايا 

ى المعاق حت  و ، م العاديالمتعل  و م، ل عبئا على المعل  ك  شَ العادية يُ سمعيا في المدرسة 
 في المدرسةويستحسن دمج المعاق مع أخيه  ،ك من ينادي بالعكسسمعيا، غير أن  هنا

 ضوابط.و  أسس ،يراه أمرا إيجابيا شريطةو 

 :نبذة تاريخية

سمعيا كغيرها من الفئات األخرى من ذوي الحاجات  لقد عانت فئة المعاقينتمهيد: 
نظر إليها عل أساس أن ها عائق والحتقار في أزمنة مضت، أين كان يُ  ،الخاصة التهميش

في طريق النمو، ولبد  من التخلص منها أو تركها تعاني في صمت إلى أن تالقي 
ظرة وأصبحت تغيرت هذه الن مصيرها المحتوم، لكن مع نزول الديانات السماوية

ن كانت البداية خجولة ألنها كانت تقتصر على المجتمعات  تهتم بفئة المعاقين سمعيا، وا 
وال تي تمثلت في العديد من  ،أبناء الطبقة النبيلة، ثم  توالت بعد ذلك الكثير من المحاولت

 وتعليم هذه الفئة.  ،اإلنجازات في مجال تربية
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لهم مت ذين قد  ة ال  حتياجات الخاص  األشخاص ذوي الل كان المعاقون سمعيا من أو        
سها راهب إسباني تي أس  م ال  ل ذلك في مدرسة الص  تمث  و  التأهيلية،و  ،الخدمات التربوية
ة سات الخاص  المؤس  و  ،بدأت تظهر المدارس ،(18)القرنفي و  ،"Deleonيدعى "دياليون

م البكم رجال دين الص   مومعل  في تلك الفترة الزمنية كان و  من أوروبا،أنحاء مختلفة  في
 ةكانت غايتهم األساسي  و  رجال  دفعهم العامل الديني لمساعدة هؤلء األفراد،أو  ،معروفين

م كانت الخدمات تقد  و  األخالقية،و  ،الدينيةساب المفاهيم تم البكم على اكمساعدة الص  
قد سادت و  ظون بسر المهنة ألنفسهم،مون يحتفالمعل  لذلك كان و  ،ألبناء األسرة الغنية فقط

ز على استخدام ت ترك  نم، المدرسة األولى كامدرستان فكريتان في تعليم الص   وروباأفي 
ا المدرسة الثانية فكانت تؤكد على أم   ،"De lepeeتبناها الفرنسي "ديليبيو  لغة اإلشارة

كان من دعاة هذه المدرسة و  ،مالص   الكالم في تعليمو  ،ضرورة استخدام الطريقة الشفهية
 ،"Thomas Braidwood"بريداودالبريطاني و ، "Samuel Heincheاأللماني "هينكي

م م البكتعليم الص  لسة األمريكية في الوليات المتحدة األمريكية أنشئت المؤس  و 
 (19في)القرنو  ،"Thomas Gallaudettعلى يد "توماس جالوديت ذلكو  ،(م1917عام)

 القطاع الحكومي،و  ،سات يديرها القطاع الخاصمؤس  و  ،جهود إلنشاء مدارسالتواصلت 
أصبح التركيز في تربية المعاقين سمعيا على تعليم (، 19)القرنفي النصف الثاني من و 

كان من رواد التربية و  ،تهجئة األصابع(و  )لغة اإلشارةغة اليدويةالل  و  ،قراءة الشفاهو  ،الكالم
هو مخترع و  " Alexander Graham Bellبلم أمريكا "ألكسندر جراهم في لخاصة للص  ا

عاقين سمعيا الدراسة في صفوف خاصة في مأصبح بإمكان ال، )20القرن (في و  الهاتف،
  (1)."ةسات الخاص  المدارس العادية إضافة إلى الدراسة في المؤس  

ن اختلفت في طريقة تعليمها  ،( بروز عد ة مدارس20-18شهدت الفترة من القرن) وا 
ضرورة استخدام  كدت علىأاإلشارة، وهناك من م)فهناك من اعتمدت على لغة للص  

ضف إلى هذا  ،صل مع هذه الفئةاوهو كيفية التو  ،الطريقة الشفهية..(إل  أن  هدفها واحد
فضل شر بمستقبل أبإمكانية وجود صفوف خاصة في المدارس العادية، وهي مجهودات ت

 تعليم فئة المعاقين سمعيا .ل

                                                           

ة/ ص ( 1)  .140جمال محمد الخطيب/ منى صبحي الحديدي/ المدخل إلى التربية الخاص 
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 الحاجاتو  األفكارو  ،تي يتم من خاللها تبادل المعلوماتهو العملية ال  " :لتعريف التواص
ل يقتصر التواصل على اإلنسان و  ،وظيفتهاو  غةهو غاية الل  و  الرغبات بين المشاركين،و 
       (1)"فالكائنات الحية تتواصل فيما بينها أيضا فمثال يتواصل النمل فيما بينه ،حدهو 
 َل  مْ كُ نَ اكِ سَ مَ  واْ لُ خُ ادْ  لُ مْ النَّ ا هَ يُّ أَ يَ  ة  لَ مْ نَ  تْ الَ قَ  لِ مْ النَّ  ادِ ى وَ لَ عَ  اْ وْ تَ أَ  آذَ ى إِ تَّ تعالى "حَ و  قوله تباركل
 18" النملونَ رُ عُ شْ  يَ َل  مْ هُ وَ  هُ ودُ نُ جُ وَ  انُ مَ يْ لَ سُ  مْ كُ نَّ مَ طِ حْ يَ 

I. تواصل المعاقين سمعيًا: مهارات  

تختلف مهارات تواصل المعاقين سمعيا من مهارة التواصل ال فظي، ومهارة التواصل 
 ومهارة التواصل الكلي. اليدوي،

 مهارة التواصل اللفظي:/1

الكالم الطريقة خد من تت  و  فظية في البيئة،تؤكد هذه المهارة على المظاهر الل  "      
تتضمن هذه الطريقة تعليم األفراد المعاقين سمعيا استخدام و  ة التواصل،ياألساسية لعمل

لت من الدلو  ،الل اإليماءاتهم الكالم من خا يجعلهم أكثر قدرة على فمم   ،الكالم
 معيةن خالل استثمار البقايا الس  م إل  فظي ل يتم التواصل الل  و  ،محركة شفاه المتكل  

  (2) ."الكالمو  ،قراءة الشفاهو  ،معيباستخدام التدريب الس  و 

معي على تدريب المعاق سمعيا على توظيف يشتمل التدريب الس  "معي: التدريب الس   - أ
مع لدى ستفادة من بقايا الس  هي عملية تهدف إلى الو  ما يملكه من قدرات سمعية، كل  

أيضا و   ،تي يمكن التقاطهااألصوات ال  ستماع إلى بعض على ال هتدريبو  ،الطفل المعاق
ما كانت معي كل  الفقدان الس   ةت درجما قل  كل  و  ين األصوات المختلفة،التدريب على التمييز ب
معي التمييز ريب الس  دمن أهداف التو  (3)أكثر فاعليةو  ،معي أفضلعمليات التدريب الس  

 خاصة بين األصوات المتباينة الدقيقة.و  ،األصموتي لدى الص  
                                                           

  2014/ عمان/ 2موسى محمد عمايرة/ ياسر سعيد الناطور/ مقدمة في اضطرابات التواصل/ دار الفكر/ ط ( 1)
 .21ص
ة/ صمصطفى القمش/ خليل المعايطة/ سيكولوجية األطفال ذوي ال ( 2)  .95حتياجات الخاص 
ة/دار المسيرة / )د،ط(   ( 3) زياد كامل الالل/ شريف عبد الزبير/صائب كمال الالل/ وآخرون/أساسيات التربية الخاص 

 . 211عمان، )د،ت(، ص
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المتوسطة بشكل و  ،معية البسيطةركيز على هذه الطريقة لألفراد ذوي اإلعاقة الس  تيتم ال
توافر مجموعة من العوامل  من الة لبد  معي فع  لكي تكون برامج التدريب الس  و  أساسي،

عتماد على القدرات الو ، البصرو  ،مسبشكل أساسي على حاسة الل   عتمادال :هاأهم  
معية لدى البدأ بالتدريب مباشرة بعد كشف اإلعاقة الس  ، للمعاق سمعيامعية المتبقية الس  

  (1).الطفل
 هو نوع من أنواع التدريب   *Jubrina:"جوبريناأو"الفيربونال"معي بطريقةالتدريب الس  1
جهاز التدريب مذبذب عظمي ينقل ذبذبات الكالم أو  ،اعةحيث يضاف إلى السم   ،معيالس  

وتستخدم  ،العضالت للمريض، فيمكن وضعه مثال على الكوعو  ،األربطةو  ،إلى المفاصل
                   (2)هذه الطريقة أساسا لتعل م األطفال األجانب ال ذين ل يتحدثون لغة البلد المقيمين فيه

تعمل هذه الطريقة و  مع الشديد إلى التامحالت ضعف الس   في تستخدم طريقة "الفيربونال"و 
هي تعتمد و  المعاقين سمعيا، لدى األفراد  *ستماعالو  ،ارتي الكالمعلى تنمية كل من مه

إدراك ن المخ من يتم التدريب بحيث يتمك  و  معية مهما كانت ضئيلة،البقايا الس  استخدام 
الهدف األساس لهذه الطريقة هو دمج األفراد المعاقين  و  ،طفل على حدى هذه  البقايا لكل  

  (3) سمعيا في المجتمع.
 معي:مبادئ التأهيل الس  -2

ستفادة ال ذين يعانون من فقدان سمعي لديهم بقايا سمعية يمكن ال معظم األطفال أن   -
 واستغاللها. ،منها

 .   مبكرة مرحلة في الس معية المعينات استخدام وأهمية -

                                                           

 .95ص ة/الخاص   حتياجاتال ذوي األطفال لوجيةو سيك /المعايطة خليل /القمش مصطفى ( 1)
 .الصوتيات علم في أستاذ وهو"  بوترجوبرينا" في اليوغسال البروفيسور هو الطريقة هذه مؤسس * 
 1محمد أحمد خطاب/ اضطرابات النطق، والكالم، والل غة، وعالقتها بالضطرابات  النفسية/ المكتب العربي/ ط ( 2)

 . 140/ ص2015القاهرة/ 
 لذلك  عنده الموجودة الس معية البقايا خالل من وسمعه حديثه، وتكبير تنقية من" جوبرينا" البروفيسور دراسات انتهت * 

 سوفاج جهاز ،1 سوفاج جهاز) السوفاك أجهزة ظهرت وهناك والمميزات، المواصفات، تلك يعطي جهاز يستخدم أن لزم
  .الحمراء تحت األشعة سوفاج جهاز ،2
 .   140ص المرجع السابق/ ( 3)
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اعات األذن شهدت تطورا مثل سم  وت جيا ال تي تقوم على تضخيم الص  التكنولو  أن  و  -
كبيرا إلى الحد ال ذي يجعلنا نتوقع أن  كل  طفل فقد سمعه يمكن أن يسمع ذلك الكالم ال ذي 

   تتضمنه المحادثات المختلفة. 

ل الوالدان تقديم نماذج لغوية مناسبة، إذ يمث  و  ،أهمية دور األسرة في الخطة العالجيةو  -
حيث يقومان بتقديم النماذج  ،تقديمها لطفلهما جانبا حاسما من خطة العالج ال تي يتم

 (1) ."المناسبة الل غوية

 ،معية للمعاق سمعيامعي في مدى استغالل البقايا الس  تكمن أهمية التدريب الس   أي
، وكل ما كانت درجة الفقدان الس معي ضعيفة، كل ما حتى لتكون معرضة للتلف وتنميتها

خاصة في السنوات األولى من العمر، وحتى تكون  معي مكثفةكانت عمليات التدريب الس  
 هذه العمليات ناجحة لبد  من إشراك األسرة في عملية العالج.

" قراءة الشفاه بأن ها" فن معرفة Edward Nessieيعر ف "إدوارد نيسي :قراءة الشفاه -ب
قراءة حركات الفم هي و  ،مالحظة الشفاهكانت  نإو  ،م بمالحظة حركة فمهأفكار المتكل  

م لها تأثير كبير في كذلك حركات المتكل  و  ،مالحظة تغيرات الوجه المختلفةأن   إل   ،الشفاه
 (2)."لها أهميتها في الكالمو  ،يقال إدراك معنى ما

 " إلى طريقتين لتنمية مهارة قراءة الشفاه:Sanders" ساندرزيشير ق قراءة الشفاه:ائطر (1

المعاق سمعيا فيها على كل  حركة من حركات شفتي ز الطريقة التحليلية: يرك  " -   
 المقصود. ىالمتكل م ثم  ينظ مها معا لتشكل المعن

ز فيها المعاق سمعيا على الكالم أكثر من تركيزه على حركة الطريقة التركيبية: يرك   -   
 .(3)"شفتي المتكل م لكل  مقطع من مقاطع الكالم

 في ثالث مراحل:يمكن تلخيص مراحل قراءة الشفاه  مراحل قراءة الشفاه: (2

                                                           

ة/ ص ( 1)  .320فتحي جروان/حاتم الخمرة/ الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
 .  128/ ص2006سعيد أبو حاتم/ مهارات الس مع، والتخاطب، والنطق المبكرة/ دار أسامة/)د.ط(/ عمان/  ( 2)
ة/ ص ( 3)  .307،306فاروق الروسان/ ياسر سالم/ تيسير صبحي/ رعاية ذوي الحاجات الخاص 
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قل ب وجهه في م عليه ظروفه أن ياألصم تحت   المتعل ممرحلة التطلع إلى الوجه:  -1
فرصا أكثر  عل مهذه المرحلة تعطي المو  دراسة ما يعملونه،و  ،ف عليهموجوه األخرين للتعر  

  يجد صعوبة في فهم حركات الشفاه في هذه المرحلة متعل مالو  للبدء في تعليم قراءة الشفاه،
عه كل ما كان األثر طيبا في نفسه شج  و  ،م نحوه من عاطفةل  إل  أن ه يتأثر بما يظهره المع

 الوجه.ذلك على التطلع إلى 

يراه  إذ فيها يربط المعاق سمعيا بين ما ،ربط: هي مرحلة بدء الفهممرحلة الو  -2
في تكوين العادات وهذه المرحلة لها قيمة كبيرة  ،وبين الموقف ،الوجه من تعبير على

 ال تي تضع أساس قراءة الشفاه. 

لتعتمد على مواقف يراها  مرحلة الفهم المعنوي: هي مرحلة الفهم المجردةو  -3
نوجه  نمثل طرح السؤال أين أصابعك؟، أين الحذاء؟ دون أ ،أثناء التحدث إليه متعل مال

  حدهو  نفسه مكتفين بالكالم يءنظرنا إلى الش

على قراءة  إذا تدربوا شبه صم  أو  ،اقد أثبتت التجارب أن  األطفال ال ذين ولدوا صم  و  
معرفة النطق و ، يمكنهم تعل م قراءة الشفاه (شهرا18إلى شهور  09سن)الشفاه في 

     (1) ."حيحالص  

 خطوات التدريب على قراءة الشفاه: (3

ط الضوء على وجه حركات الشفاه واضحة جدا، وأن يسل  و  ،يجب أن تكون تعبيرات  .1
 مالحظتها بسهولة. متعل مالشفتين واضحة ليتسنى للو  ،ى تكون حركات الوجهم حت  المتكل  

 إلى الوجه. متعل ميجب أن تنطق الكلمات أثناء تطلع الو  .2
وتجنب  ،ثبموضوع الحدي اهتمامك م العينان كما تتكل م الشفاه مظهرايجب أن تتكل  و  .3
 .(2)تغطية الوجهأو  ،لتفات إلى جهة أخرىال

                                                           

ة/  اإلعاقة الذهنية، والحركية    أبو النجا أحمد عز الدين/ عمرو حسن/أحمد بدران/ ذوي ال ( 1) حتياجات الخاص 
 .       281،282م/ ص2003ه،1424/ المنصورة  أمام جامعة األزهر، مصر/ 1البصرية، والس معية/ مكتبة اإليمان/ ط

 .139،140ص /ةالخاص   التربية إلى مدخل /الظاهر أحمد قحطان ( 2)
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  تغالي في النطقأن ل  عتيادي على كون الكالم بطيئا قياسا بالكالم الن يأيجب و   .4
 .فتح الفمأو  ،في حركات الشفاهأو 
 سمعيا المعاق للمتعل مهل إلى الصعب باختيار الكلمات البسيطة بالنسبة من الس  تبدأ و   .5

  .المعنىو  ،فظحيث الل  من 

كلمة واحدة في الوقت الواحد مستخدمين في التدريب األشياء  متعل ميفترض تعليم الو . 6 
  (1). األلعابو  ،كالدمى المعاق سمعيا متعل ملالمرغوب فيها بالنسبة ل

  في ورقة بخط كبير أو  ،تعرض الجملة مكتوبة على السبورة مثال لتعليم قراءة الشفاه:
الجملة عد ة أو  ،بالكلمة عل مينطق الم رسما للشيء المكتوب،أو  تعرض صورةو  ،واضحو 

حركة الشفاه عند  إلىالمتعل مين على أن يجذب انتباه لمتعل م المعاق سمعيا، أمام ا مرات
 مراعاة اختيار األلفاظ عل ميجب على المو  ،تدريبهم تدريبا فرديا على النطقو  ،النطق

عليه أن يبرز مخارج و  ،المتعل مينالمعنى لدى و  ،الحسية الكلمات السهلة ذات الدللةو 
من  متعل مذي يمك ن الأن يجسم حركات الشفاه بالقدر ال  و   ،الحروف عند نطقه بالكلمة

 أن   متعل مطريق التكرار يالحظ العن و  فهم ما يقال من كلمات.و  ،األلفاظ جإدراك مخار 
من و  النطق به، دمخرجه عنو  ،لبعض الحروف مخارج خاصة، فيربط بين شكل الحرف

    (2)."الحروف المتحركة ثم الساكنةبأن يبدأ  عل مهنا يمكن للم

   *:مشكالت قراءة الشفاه (4

عدم استخدام و  الفك،و  بطء حركات الشفاهأو  تشمل سرعةو  م:قة بالمتكل  مشكالت متعل   -
 لغة الجسد المصاحبة لعملية الكالم.و  تعبيرات الوجه،و  ،م لإلشاراتالمتكل  

                                                           

 .139،140ص /ةالخاص   التربية إلى مدخل /الظاهر أحمد قحطان ( 1)
ة/ صعبد الرحمن سيد سليمان/ سيكولوجية ذوي ال ( 2)  .134حتياجات الخاص 
 كثيرا بأن   هؤلء ويعتقد المزايا، من مجموعة على ينطوي النظام هذا أن   الملفوظ التواصل ألساليب المؤيدون يرى *  

م المتعل مين من  قراءة طريق عن أيضا يستطيعون بل الواضح، الكالم فقط ليس األسلوب هذا خالل من يتعل مون الص 
 فع الة غير الطريقة هذه أن   المعارضون يرى أخرى ناحية ومن المجتمع، أفراد بقية مع التواصل  من جسور إقامة الشفاه
 .المتبادل للتواصل ومحبطة اإلطالق، على
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بعض المشكالت البصرية لدى قارئ تشمل وجود و  قة بقارئ الكالم:مشكالت متعل  و  -
عدم ميله أو  ،معدم تركيزه مع المتكل  أو  ،ل صعوبة لديه في قراءة الكالما يشك  مم   ،الكالم

 لموضوع المحادثة.

تشمل وجود عدد من مخارج الحروف ل و  :النطقأو  ،قة بطبيعة الكالممشكالت متعل  و  -
 النطق السريع       ليتم رؤيتها بشكل جزئي فضال  عن معدأو  ،رؤيتها على اإلطالقيتم 

غي تمييزها من خالل سياق تي ينبال  و  تي تتشابه في حركة الشفاه،وجود بعض الكلمات ال  و 
 الكالم.

قارئ و  ممتكل  تشمل عدم مالءمة المسافة بين الو  قة بالبيئة المحيطة:مشكالت متعل  و  -
  (1).خرىنتباه األمشتتات الو  ،وجود بعض الضوضاءو  ،مالءمة اإلضاءة عدمو  ،الكالم

مع ذين يعانون من ضعف الس  ال   المتعل مين المعاقين سمعياعددا  كبيرا  من  إن   مالحظة :
ا يترتب عليه وجود كثير من عيوب مم   ،قد ل يستطيعون سماع بعض األصوات بدقة

وت على تكييف نغمة الص  هؤلء إلى ذلك عدم قدرة  يضافو  لدى هؤلء، الكالمو  ،النطق
 الطريقة المستخدمة في تصحيح بعض عيوب النطقو  (2)لديهم مع بقية األصوات األخرى 

 الكالم تتضمن الخطوات التالية:و 

 في بعض الكلمات. متعل م المعاق سمعيامالحظة أخطاء ال -
 هذه الكلمات. تي تحمليمكن عمل بعض اللوحات ال  و  ،الكلماتجدولة هذه و  -
 التدريب على القراءة الهادئة ثم القراءة المسترسلة.و  -
وت من الص  تعديل مسار مخرج و  ،أثناء النطق لتحديد مصدر الخطأمتعل م مالحظة الو  -

 حيح.مخرجه الص  
أن تقترن و  ،على كتابة الكلمة )في الصفوف المتقدمة( المتعل م المعاق سمعيا بَ رَّ دَ أن يُ و  -

       (3) الدالة عليها لتكوين صورة ذهنية.الكلمة بالصورة 

                                                           

 .60ص /معالس   ضعافو  مالص   تعليم في المعاصرة التوجهات /علي محمد محمود ميرفت ( 1)
 .135،134ص /ةالخاص   حتياجاتال ذوي سيكولوجية /سليمان سيد الرحمن عبد  ( 2)
 .71،72المرجع السابق/ ص ( 3)
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ن تي تمك  ال  و  ،تدريبات الكالمو  ،معية خالل معالجة النطقستخدام المعينات الس  او  -
 مع:ة لضعاف الس  الشكل التالي يلخص أنواع البرامج التعليمي  و  (1)من سماع صوتهالمتعل م 

 

 معي    قراءة الشفاه            عالج عيوب  التدريب الس           استخدامالتدريب على 

 الكالمو  معية                                                      االنطقالمعينات الس  

                    

  األصواتهتمام  بالوحدة     إبراز طريقة الصوتيات     ال                          

 الكلية                                                            

               

 

 مهارة التواصل اليدوي على أن ها: فُ رَّ عَ تُ  :/ مهارة التواصل اليدوي2

التعبير عن و  ،خرينأللظام يعتمد على استخدام رموز يدوية إليصال المعلومات ن 
 يشمل هذا النظام في التواصل استخدام طريقتين هما:و  الكلمات،و  ،األفكارو  ،المفاهيم

اليدين معا أو  ،هي عبارة عن وسيلة تفاهم تتخذ فيها اليد الواحدة: تهجئة األصابع -أ 
قل التركيب نو  ،ز بدقتها في إيضاحتتمي  و  غة،حرف من حروف الل   وضعا معينا لكل  

في تمثيل الحروف  عدة معايير منها: سهولة الحركةبتمتاز هذه الطريقة و  ،حيح للكلمةالص  
   * الجهد العضلي لتمثيل شكل الحرف، واعتماد اليد الواحدة في تمثيل أبجدية األصابعو 

                                                           

 72،71/ صمعالس   ضعافو  مالص   تعليم في المعاصرة التوجهات /علي محمد محمود ميرفت ( 1)
 رعاية في العاملة العربية للهيئات الخامس المؤتمر في عليها التفاق تم   العربية للحروف أبجدية إشارات توجد  * 

م، م، لتعليم مناسبة اإلشارية واألبجدية م،1986 األردنية،عمان، العاصمة في عقد والذي الص   إلمكانية وذلك الص 
 .األبجدية الحروف جميع تشكيل

 
 

 لألطفال ضعاف الس معالبرمجة التعليمية 
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على أن تستخدم اليد الثانية لتأدية الحركة، واستخدام أسلوب مواجهة كف اليد للمستقبل ما 
   (1)أمكن ذلك.

 أهميتها:  *
حيث  ،متصال عند الص  ال لنظام المكم  و  ،تعتبر طريقة هجاء األصابع جزءا هاما -

 تستخدم كطريقة مساندة للغة اإلشارة.
 مع اإلمالئية.ضعاف الس  و  ،مالص   متعل مينتساعد على رفع كفاءة الو  -
تطوير مهاراتهم و  ،م في تطوير تعبيرهمالص   المتعل مينتساعد طريقة هجاء األصابع و  -

 يعزز عملية القراءة     و  هذا بدوره يقويو  غة،تقان الل  اإلى مرحلة ى يصلوا الفكرية حت  
تقوية الحصيلة و  ،تحسين ثقافتهمو  ،ممية إلى الص  ييسهم في نقل المعرفة األكادو  ،الكتابةو 
  (2).غويةالل  

لكن قد تكون تهجئة األصابع مفيدة في الكثير من األحيان، إل  أن ها قد تكون مم لة بالنسبة 
 للمتلقي نظرا لتمثيل كل  حرف بأصابع اليد. 

 مهارة لغة اإلشارة: -ب
تي تستخدم فيها ال   المصورةأو  ،لةالحركات المشك  أو  ،نظام من الرموز اليدويةهي  

     ،األفكارو  ،المفاهيمو  ،األكتاف لوصف الكلماتو  ،األذرعتعبيرات و  ،حركات األيادي
تنقسم اإلشارات إلى ثالثة و  ،يرغب في التعبير عنهاأو  ،تي يستجيب لها الفرداألحداث ال  و 

 : أنواع

ترتبط بأشياء حسية ملموسة في ذهن  إشارات وصفية: هي إشارات لها مدلول معين1 
تي من أمثلة اإلشارات الوصفية اإلشارة ال  و  باإلشارة،يقوم بالتعبير عنها و  ،األصممتعل م ال

ر عنها تي يعب  تي ترمز إلى شكل الهرم، مدينة األقصر ال  ال  و  ،عن مدينة القاهرةتعبر 
 (3) .بوضع الذراعين على هيئة تمثال فرعوني

                                                           

أحمد نايل الغرير/أحمد عبد اللطيف/ أديب عبد الل النوايسة/ النمو الل غوي واضطرابات النطق والكالم/عالم الكتب  ( 1)
 .146،145م/ ص2009ه، 1430/ عمان/1الحديث/ ط

 .63،62/ صمعالس   ضعافو  مالص   تعليم في المعاصرة التوجهات /علي محمد محمود ميرفت ( 2)
 .131ص/ سمعيا المعاقين األطفال سلوك تعديل/ العزيز عبد رشاد تقديم/ السواح المقصود عبد صالح ( 3)
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ى نبمعإشارات غير وصفية: هي إشارات ليس لها مدلول معين مرتبط بشكل مباشر 2
 ةم عن مدلول تلك اإلشارة ل تجد لديهم أيعندما تسأل الص  و  ،التعبير عنهاتي يتم الكلمة ال  

تي من أمثلة ذلك اإلشارة ال  و  ،ن تستخدمها كما هيأ لذلك ل تملك إل  و  ،إجابات شافية
  (1).تعبر عنها كلمة مدرسة

ق الحديثة في الدراسات ائلغة اإلشارة المصورة اآلن من الطر  اإلشارات المصورة: تعد  -3 
عرض في  إذ تشير هذه األخيرة إلى أهمية استخدام لغة اإلشارة المصورة ،للتعليمالعالمية 

 التعرف على معنى الكلمات و  ،الكتابةو  ،م القراءةم الص  ة لكي يتعل  المادة التعليمي  
لوجية في و الثورة التكنو  ،التعرف على بعض األفعال الحياتية  البيئيةأو  ،غويةمدلولتها الل  و 

  (2).يوضع أسفلها الكلمات الدالةو ، اإلشارة مصورةيتم ذلك عن طريق و  ذلك العصر،

  لمحة تاريخية عن لغة اإلشارة: (1

أدرك الكثيرون (،16القرنتطور لغة اإلشارة يجد أن ه خالل)و  ،المتتبع لتاريخ نشأة إن  "
م ل يحتاجون إلى األشخاص الص   أن  ة من العاملين في مجال رعاية أفراد الفئات الخاص  

 تابة م ل يحتاجون بالضرورة الكهكما أن   ،مواغة المسموعة لكي يتعل  الل  أو  ،التحدث المسموع
ه إن  مع ذلك فو  ،التعامل من خاللها مع المحيطين بهمأو  ،قد يصعب حملها يتالصور ال  و 

مبادئ التواصل مع ل بعض اإلشارات البسيطة أمكن تعليم الكثير منهم بعض من خال
من  – يهو راهب إسبانو  –" Pedro Deyonseiيعد "بيدرو دي يونسيو  المحيطين بهم

توالت و  م للعائالت النبيلة عام ألف ميالدي،ذين نجحوا في تعليم األطفال الص  ال  أوائل 
ظهرت كتابات "جوان بايلودي  (،م1920عام )ففي  ،المحاولت من بعده في نفس المجال

كتاب في  لم أو  هو أيضا راهب إسباني حيث قد  و  "Joan Baylodi Boothettبوثيت
موجزا، ثم توالت و  ه كان كتابا صغيران  أبالرغم من  ،متعليم لغة اإلشارات لألشخاص الص  

صموئيل و  " القس الفرنسيLibby Charlesالمحاولت من كل من "ليبي شارلز
 (3)بينما كانوا يقومون بزيارة ألحد المناطق ،" الضابط األلمانيSamual Heincheهينيك

                                                           

 .131صالح عبد المقصود السواح/ تعديل سلوك األطفال المعاقين سمعيا/ ص ( 1)
 .263أسامة فاروق مصطفى/ إضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ ص ( 2)
   .21ص(/ د،ت/)القاهرة(/ ط.د/)الطالئع دار(/ األول الجزء/ )اإلشارة لغة قاموس/ كامل علي محمد ( 3)
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مهن هن عن تعل  كانت الفتيات يسألن أم  و ، مقابال اثنين من الفتيات الص  الفقيرة في باريس 
" Samual Heinckeلدى "ليبي شارلز أثارت الفضولهذه المقابلة و  ،التعليمات الدينية

  لنهم من التواصتمك  و  ،رةمعب  و  ،من خالل لغة سهلة بالنسبة لهم ملتعليم األشخاص الص  
 تي كانت مستخدمة بين مجموعاتمع المحيطين بهم، ثم بدأ في دراسة اإلشارات ال  

أضاف إليها و  ،من خالل ذلك معلومات متنوعة أعد  و  ،م في باريساألشخاص الص  
ة م لغة اإلشارة الخاص  تعل  و  ،تي هي نتيجة لترجمة عالمات التحدث الفرنسيةابتكاراته ال  

 م.ستخدام للغة اإلشارة كطريقة لتعليم األطفال الص  بذلك النجاح روج العالم الو  بهم،

م في تعليم األشخاص الص  ل مدرسة حرة ل" أو  Libby Charlesلقد أنشأ "ليبي شارلزو 
مون على المعل   بَ رِّ دُ وَ  أنحاء فرنسا من كل   لمتعل مينكانت تأخذ او  (،م1700)باريس 

 ،رفعت علمهاو  ،ذلك فتحت المدارس األخرى في أنحاء اإلقليم أبوابهابعد و  طرائقه جيدا،
" الضابط Samual Heincheا "صموئيل هينيكراتبها لتعليم لغة اإلشارات بالفرنسية، أم  و 

لتواصل مع المحيطين لق أخرى ائم طر الص   نيالمتعل مفقد اهتم هو اآلخر بتعليم  ياأللمان
قد و  الشفاه أثناء الحديث،و  ،ل تتبع حركات الوجهبهم تركز على قراءة الحديث من خال

تي هي محاولة لتعليم األشخاص ال  و  ،عرفت هذه الطريقة فيما بعد بطريقة قراءة الشفاه
 .(1)"م من خالل التحدث بدون استخدام لغة اإلشارةالص  

إن  المتأمل في تاريخ لغة اإلشارة عند الغرب يجد أن  بدايتها كانت على أيد رهبان 
م دينية محضة.   وقساوسة مم ا يدل على أن  الرغبة في تعليم الص 

 ة:تطور لغة اإلشارة في المنطقة العربي   (2

ة بمحاولت خجولة من خالل بعض غة اإلشارية في المنطقة العربي  بدأ تطور الل  
 (م1970صري)عاممال لها كان القاموسأو  و  رية المحلية،غات اإلشاالمحاولت لتوثيق الل  

م ثمن و  جتماعية،وزارة الشؤون ال م بإشرافلرعاية الص  من الجمعية األهلية المصرية 
 (2)توثيق لغة اإلشارة م  تو  بعدها توالت القواميس المحلية،و  ،(م1990القاموس األردني)عام

                                                           

 .21محمد علي كامل/ قاموس لغة اإلشارة/  ص ( 1)
/  1ط/المعوقين لشؤون األعلى المجلس/ اإلشارة بلغة والمترجم للترجمة المهني الدليل/ سمرين محمد سمير ( 2)

  .25،24ص ،2013 /عمان
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  العراقو ليبيا، و فلسطين، و األردن، و نذكر منها: مصر، و  ةمعظم الدول العربي  المحلية في 
إقرار تم  (م1984عام أغسطس من) في شهرو  .تونسو لبنان، و سوريا، و عمان، و ة نسلطو 

تي عقدت في دمشق مته لجنة الخبراء للندوة العلمية ال  ذي قد  جدية األصابع ال  مشروع أب
ل تقل عن ة خالل فترة زمنية من قبل الدول العربي   ن يتم تقويم هذه األبجديةعلى أ

ة ة بعد إضافة اإلشارة الخاص  سنتين، بعد ذلك تم اعتماد أبجدية األصابع اإلشارية العربي  
 (،م1987عام ة في)النهائي على الدول العربي   توزيعها بشكلهاو  ،طباعتهاو  ،أل" التعريف"ب
زالت الحاجة ملحة لتطوير هذه  لو  كانت اآلن،ى حت  مستخدمة و  ،تي ل تزال معتمدةال  و 
ربي رتباط العة على اعتبار الالعربي   غة اإلشاريةظهرت محاولت لتوحيد الل   لقدو  ،غةالل  

ا حدا بمجلس م  م، الجغرافي الواحدو  ،غويالل  و  ،الدينيو  ،جتماعيالو  ،بالموروث الثقافي
الخروج و  ةغة اإلشارية العربي  لتوثيق الل  جتماعية العرب لتخاذ قرار وزراء الشؤون ال

م العرب القاموس اإلشاري العربي بالفعل سنن األشخاص الص  و  بقاموس عربي موحد،
 الثقافةو  ،ة للتربيةعلة من المنظمة العربي  فا مشاركةو  ،ةل برعاية جامعة الدول العربي  األو  
كان ذلك في مملكة و  م،الص   تحاد العربي للهيئات العاملة برعاية األشخاصالو  ،العلومو 

بدأ "الرامزي وسمرين" بتجميع المادة العلمية  (،م1997عامفي)و  ،(م1990)عامالبحرين
برعاية  (م2004عامإنجازه) تم  و  مدن العالم،و  طلس اإلشاري ألسماء دولإلعداد األ

 حيث حظي هذا العمل بإجماع عربي ،ةحتياجات الخاص  الجمعية الفطرية لذوي ال
مناطق و  ،دولو  ،م على مستوى العالم بأسماءتعريف األشخاص الص  في ساهم و  ،عالميو 

رشة عمل لتوحيد و  استكمال  للجهود السابقة عقدتو  ،في بلده يها كل  م  سي خرين كما اآل
بتنسيق مع و  ،لة قطرو في د (2005ديسمبر 29 -19)غة اإلشارية خالل الفترة منالل  

ساهمت في  (دولة عربية18)العلوم شارك في هذه الورشةو  ،ة للثقافةدول العربي  جامعة ال
تم تدشين القاموس اإلشاري العربي و  ستمائة مصطلح إشاري،و  إنجاز أكثر من ألف
 (1)(م2007فبراير  12يوم )في م في جزئه الثاني الموحد لألشخاص الص  

                                                           

 
 .25،24سمير محمد سمرين/ الدليل المهني للترجمة والمترجم بلغة اإلشارة/  ص ( 1)
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األطفال  أن  تي تشير إلى هناك العديد من األدلة ال   * مراحل تطور معالم لغة اإلشارة (3
ذين غوي كأقرانهم من األطفال ال  م يمرون بنفس مراحل النمو الل  مذين يعانون من الص  ال  

ذي ( في الوقت ال  مناغاةم يدويا  )الم الص  فعلى سبيل المثال: سيتعل   وتيةغة الص  يسمعون الل  
ل جملة أو  و  ،ل إشارةظية. كما تظهر أو  فغاة الل  اذين يسمعون المنتنمو فيه لدى الرضع ال  
  (1).تي تظهر فيها لدى األطفال العاديينم في المرحلة ذاتها ال  لدى األطفال الرضع الص  

 ترتكز لغة اإلشارة على األسس التالية: أسس لغة اإلشارة: (4 

تي تؤَدى ر عن الحاضر، اإلشارة ال  ؤَدى أمام جسم الفرد تعب  إشارة تُ  زمن اإلشارة: أي   -أ
  حدوثها في الماضي.ر عن خلف الجسم تعب  

بكلتا اليدين، فقد تتم اإلشارة إلى الشيء أو  إشارة بيد واحدة أي  ى ؤدَ تشكيل اإلشارة: تُ  -ب 
ا إذا كان الشيء الفم، أم  أو  ،كأن تشير إلى العين ،عبير عنهتموجودا وقت ال كان نفسه إذا

اإلشارة إليه  ه تتمن  غير موجود أثناء الحديث فإأو  ،وسذي يراد اإلشارة إليه غير ملمال  
 دللة الشيء إلى ذهن المستمع.أو  ،ب المعنىن يقر  بوصف معي  

ن، مثال تغيير اليدين باتجاه معي  أو  بتحريك اليد ل يتم معنى اإلشارة إل  حركة اليدين:  -ج 
تحريك اليد للتعبير عن الشرب حيث يوضع كف اليد اليمنى تحت الفم ثم تحريك اليد 

ذا لم تتحرك اليد بهذه الحركة و  ،الماء في الفم نا نصب  لو أن  ة مرات كما باتجاه الفم عد   ا 
 فإن  ذلك ليشير إلى فعل الشرب.

اليدين بأجزاء الجسم: نشير باليد اليمنى من أعلى الرأس إلى أو  مكان التقاء اليد  -د 
 األسفل لإلشارة إلى كلمة "بنت".

 (2) ضعفها.و  ،قوتهاو  ،ثباتهاو  ،تحريكهاو  مدى سرعة اإلشارة -ه 

                                                           

"    جالوديت" جامعة في" ستوكو وليم" اللغويات عالم عمل تحدي من جزءا كان المنطوقة للغة المرئي التمثيل إن   *  
وتيات لعلم مماثل نحو على قدمه وال ذي ( ASL) األمريكية الل غة إشارات من إشارة ككل اإلنجليزية للغة( الفونيمات) الص 
ن  البحوث أن   إل   زمالئه سخرية إلى" ستوكو" تعرض من الرغم وعلى وحركاتها مكانها اليد شكل أجزاء 3 من تتكو 
 .حقيقية لغة هي اإلشارة لغة أن   أثبتت

ة/ صفتحي جروان/ حاتم الخمرة، وآخرون/الطلبة ذوي ال ( 1)  .313حتياجات الخاص 
 . 265،266ضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ صاأسامة فاروق مصطفى سالم/  ( 2)
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التخاطب مع و  ،هذا األساس مهم جدا في لغة اإلشارةو  حركة الجسم:و  تعبيرات الوجه -و 
ن كثرت إل  و  اإلشارات ن  أ معية، حيثذوي الصعوبات الس   في حق  ها ل تفي بالغرضأن   ا 
عتماد معية للتعبير عن كل ما يجول بداخله من مشاعر، لذلك يجب الذي الصعوبة الس  

 أدق.و  تشكيالتها ألداء معنى أوفىو  ،على تعبيرات الوجه
 تجاه: أغلب اإلشارات من ناحية حركية من أعلى الرأس إلى أسفل الصدر عموماال -ز 
وسط أو  ج أسفلتقليل جدا من اإلشارات تنو  من الجانب األيمن للجانب األيسر أفقيا،و 

 يندر أن يقوم المعاق سمعيا بإنتاج إشارة خلف الجسم نظرا  و  ،فوق الرأسأو  الجسم
 سة البصر.العتمادها على ح

 بناء لغة اإلشارة: قواعد ( 5
 تقان حركات محددة.امن خالل المعاق سمعيا مها قائمة المفردات: يتعل   -
 الكلمات المركبة: و  ،الجمل -

      يشار إلى ضمير الشخص بالسبابة و  الضمائر نحو: أنا، أنت، هو، هذا، -
يشار إلى و  يشار للغائب بإشارتين،و  التأنيث،و  ،ذكيرتذي يدل على الالسياق هو ال  و 

 اليد مضمومة األصابع. الملكية بكل  
الخبر  غة المنطوقة في أن  سمية من الل  سمية: حيث تختلف الجملة الجمل الال -

 التأنيث من السياق.و  ،يعرف التذكيرو  يأتي دائما بصورة مفرد مثل: أنا أصم، هو أصم،
تدل و  ،لغة اإلشارة الفعل في صورته المجردة عن الزمنالجملة الفعلية: تستخدم  -

  على زمنه بقرينة لغوية، فالدللة على الماضي تتم بفعل مقترن بالماضي مثل: أحسن
   (1)يرتبط اآلن المضارعو  نتهى،ا

تعتبر لغة اإلشارة الطريقة األساس، والمفضلة للتواصل عند  *:فوائد لغة اإلشارة( 6
 والمتمثلة في: ،مقارنة بالطرائق األخرى نظرا ألهميتها المعاق سمعيا

                                                           

 لعدم الظالم في ممارستها يمكن فال المرئية، اليد حركات على تعتمد أن ها اإلشارة للغة وجهت ال تي النتقادات من * 
م تقرب اإلشارة لغة أن   يعتقدون البعض إن   الرؤية، على القدرة  خاصا مجتمعا يشكلون وتجعلهم البعض، بعضهم الص 
 الس معي الفقدان نسبة في تفاوت هناك الطرفين، بين المشتركة التواصل وسلية وجود لعدم الس امعين عن مبتعدين بهم
 .263،265،266ضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ ص.اأسامة فاروق مصطفى سالم/  ( 1)
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 ر عن نفسه   تي من خاللها يستطيع األصم أن يعب  غة الطبيعية ال  لغة اإلشارة هي الل  و  -
لغة اإلشارة هي الطريقة األسرع في توصيل  إن   .ا يجول في خاطره بارتياحعم  و 

  المعلومات.
 ،وتوصيل العديد من المفاهيم المادية ،تساعد لغة اإلشارة في توضيحو  - 

 ،ا تعبيرات الوجهتعطينو  ،حيث تحل حركات األيدي محل الكلمات المنطوقة(1)والمعنوية
تحل العيون محل اآلذان في و  ،وتيمرئية تحل محل التعبير الص   حركات الجسم إشاراتو 

 استقبال الرسالة.
 باإلمكان توسيع حركة اليد.ه ام لغة اإلشارة عن بعد، حيث أن  ديمكن استخو  -
يرا  ما يلجأ األسوياء إلى لغة اإلشارة عندما يجتمع اثنان ل يعرف أحدهما لغة ثكو  -

  (2)نهما الظروف المحيطة من سماع الكالمل تمك  و  مع اثنانتحينما يجأو  ،مثال األخر
األصم بهذا يستطع و  في حالة وجود لغة اإلشارة يمكن إيجاد مترجم لما يقال لفظا،و  -

إضافة إلى  ،يا يبقيه على اتصال دائم بالعالم الخارجالمحاضرات مم  و  ،حضور الندوات
ذي حقوقه ضمن المجتمع ال  و  ،فه بواجباتهيعر  و  ،وجود مترجم يساعده في أمور حيوية كثيرة

 .يعيش فيه
 فالمعروف أن   ،نتباهالو  ،التذكيرو  ،في تنمية القدرات الذهنية بارزالدور اللإلشارة و  -

الشيء المقرون باإلشارة يبقى  لكن غالبا  ما نرى أن  و  ،األصم ينسى كثيرا ما يقال له
    (3)متذكرا  

 :من العوامل المؤثرة في تعل م لغة اإلشارة م لغة اإلشارة:ل المؤثرة في تعل  مالعوا( 7

   دوافع و  ،العادي له رغبات متعل ماألصم كال متعل مرغباته: فالو  األصمالمتعل م حاجات  -
وقت من  م اإلشارات الخاصة بتناول الطعام بأسرعحاجات يسعى لتحقيقها، فقد يتعل  و 

م إشارة استخدام قد يتعل  و  م إشارة طلب المساعدة قبل غيرها من اإلشارات،قد يتعل  و  غيرها،
  .اعب مع األطفال قبل غيرهبالل  ة ما يبحث عن اإلشارات الخاص  رب  و  القوالب قبل غيرها،

                                                           

 .125فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة الس معية/ ص ( 1)
 .267ضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ صاأسامة فاروق مصطفى سالم/  ( 2)
 .125المرجع السابق/ ص ( 3)
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م يتفاهمون بسرعة مهما كانت الص   ر أن  ي يعيش فيها المعاق سمعيا: فتعبيتالبيئة ال  و  -
 جنسياتهم غير صحيح.

 م نوع اإلشارات دون غيرها.الرغبة لهما دور في تعل  و  الدافعية -

مه المتعايش مع إعاقته يسهل تعل  و  ،: فاألصم الراضيعنها ىالرضو  ،حترام الذاتوا -
ه التعيس في ذي يشعر بأن  ع أكثر من األصم ال  تمف مع المجالتكي   ى يستطيعلإلشارات حت  

  (1)العالم

المنطوقة غات اإلنسانية تشترك لغة اإلشارة مع العديد من الل   خصائص لغة اإلشارة:( 8
 :هي في العديد من الخصائص األخرى

تي المواقف المختلفة ال   نععلى التعبير  غوييقصد به قدرة النظام الل  و داع: باإل -1
 نة للعباراتيتعرض لها اإلنسان في حياته اليومية بعدد غير محدود من الكلمات المكو  

  غوي للموقف المراد التعبير عنه.تي يفهم معها السياق الل  الجمل ال  و 

  من المرسل يقصد بهذه الخاصية إمكانية تبادل األدوار بين كل  و التبادلية: و  -2
 ،ى بالمرسلهو ما يسم  و  ،غة يجب أن يكون هناك متحدثتتواجد الل   فلكي ،المستقبلو 
 لغة اإلشارة مثلها مثل أي  و  ،ى بالمستقبلهو ما يسم  و  ،وجد المتحدث وجد المستمعأينما و 

غير الوصفية و  ،ه باستخدام اإلشارات الوصفيةالمتحدث فيها بالتعبير عن حديث يقوم ،لغة
ستماع إلى لكن يختلف هنا دور المستقبل من مجرد الو  ،على المضمون المقصود الدالة
  .نتباه البصري لفهم المعنى المقصودال
مكانية التعل  و  -3  تي يمكن ألي  ال  و  ،لغة تعتبر مجموعة من القواعد المتفق عليها أي  : ما 

لغة اإلشارة بالمثل و  ،اإلمكانيات المناسبة لذلكو  ،مها إذا أتيحت له الظروفأن يتعل   إنسان
مها إنسان أن يتعل   ي  ألتي يمكن ال   ،اراتبعتالو  ،القواعدو  ،تعتبر مجموعة من الحركات

   (2).بعد تدريبه عليها بشكل مناسب

 ة:يكتسب المعاق سمعيا لغة اإلشارة من خالل المستويات التالي مستويات لغة اإلشارة:(9
                                                           

 .266ضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق/ صاأسامة فاروق مصطفى سالم/  ( 1)
م وضعاف الس مع/ ص ( 2)  .61ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
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باقي أفراد األسرة و  األصم صل بين الطفلاهي لغة بدائية التو و  غة اإلشارية البيتية:الل   -
 لتلبية احتياجاته اليومية الضرورية.

 ن من:تتكو  و  ،غة اإلشارية المدرسيةالل   -

        طفل بلغته اإلشارية البيتية األطفال: في هذه الصفوف يأتي كل   رياض -    
غات اإلشارية البيتية لكن ضمن بلبلة من الل   ،فجأة يجد نفسه في محيطه الطبيعيو 

غات إلى يكون الدور الريادي في توحيد الل  و  المختلفة أحيانا أخرى،و  ،المتشابهة أحيانا
 مم )أبأكثر بالص  أو  م المنحدرين من عائالت سبق أن أصيب أحد أفرادهااألطفال الص  

 أم، أخ، أخت(.

غة تعديل في الل  و  ،هي مرحلة توسعو  الثانويةو  ،اإلعداديةو  ،بتدائيةال :الصفوف -
 تفي الكتابة كيأو  ،فظيةغة الشفوية الل  يتم تعزيزها بالل  و  ،المصطلحاتو  ،يةفاإلشارية الوص

األبجدية و  الصناعيةو  ،المهنية مثل: المصطلحات الحسابيةأو  ميةيبالمتطلبات األكاد
  أحيانا التقنيةو  ،اإلشارية

إذ ينطلق في شارية عند المعاق سمعيا، تمثل هذه المستويات مراحل اكتساب اللغة اإلو 
والضرورية لينتقل  ،المفردات األوليةلتعليم  بداية األمر من األسرة ال تي تعد اللبنة األولى
وال تي تكون مدعمة  ،اإلشارية المصطلحات بعد ذلك إلى المدرسة أين يكتسب المزيد من

  . أو الكتابة حتى تترسخ في ذهنه، وتسهل عليه التواصل مع اآلخرين    ،باللغة الشفوية

 م لغة  اإلشارة:استراتيجيات  تعل  و  خطوات( 10

 هي عبارة عن استغالل اإلشاراتو  ،(ث سنواتثالالتهيئة: تكون في عمر أقل من) -أ 
 ه أصم.اإليماءات الطبيعية لدى األصم بعد التأكد من أن  و 

تتصل هذه المرحلة بتعليم إشارات و  ،(سن أربع سنواتي)يكون فو  تفاق:ال -ب 
شارات تتعلق بالموافقة مثل: نعم، صحو  الرفض،و  ،ولبمتصلة بالق  (1). ا 
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إلى المشاركة مع  ألصم، حيث ينتقل ا(سن خمس سنواتتقال: يكون في)نال -ج 
 الكبار غير المحيطين في األسرة.أو  ،األطفال اآلخرين

يشتمل جميع المراحل السابقة إضافة و  (،خمس سنواتاإلثراء: يكون في)سن  -د 
 .بالمفردات الالزمة الضرورية صمالمعرفية لألغوية إلثراء الحصيلة الل  

قادرا  األصميصبح  فيهاو  ،(ست سنوات )سنبعد تكون ستقالل: هذه المرحلةال -ه 
اإلفادة و  ،مهيحتاج إلى القدرة الشخصية لتنفيذ ماتعل  و  التعامل بلغة اإلشارة،و  ،على الفهم

 منه في المعرفة التربوية.
 المنطوقة:غة الل  و  ،الفرق بين لغة اإلشارة

 لغة اإلشارة غة المنطوقةل  ال الجوانب
 الجسمو  اليد اللسان  الهواء، الحنجرة، األداة المستخدمة

 حركاتو  إشارات أصواتو  كلمات الناتج
 العين األذن المستقبل
 ةإشارات متنوع كلمات متنوعة الوحدة
 غة اإلشاريةقواعد الل   لغة المنطوقةقواعد ال   غةرابط الل  
الشخص المقابل  يفهم يفهم الشخص المقابل المراد التواصلو  الفهم

 (1)الكالم
     عية، جوهر الختالف بين الل غتين)الل غة المنطوقة، ولغة اإلشارة( هو أن  األولى صوتية سم

وت المختلفة تعتمد الل غة المنطوقة غلى أنماط الص  و أم ا الثانية فتعتمد على اإلشارات، 
وحركات الجسم لنقل  ،المقصود، أم ا لغة اإلشارة فتعتمد على تعابير الوجهلنقل المعنى 

ا بالنسبة ألوجه الالمعنى ولغة اإلشارة تعدان طرائق  ،فكل من الل غة المنطوقة تفاق، أم 
   والتواصل، كما أن  لهما نظاما من القواعد يضبطهما. ،لالتصال
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 صور مقتبسة من القاموس اإلشاري المدرسي الخاص بالمعاقين سمعيا:     
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 بالفصول األربعةاإلشارات الخاصة  *

 
 اإلشارات الخاصة ببعض القواعد النحوية: *
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اإلشارات الخاصة بالمنزل *
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 ي:مهارة التواصل الكل   /3    

في مدرسة  م(1929عامي ألول مرة)استخدم مصطلح التواصل الكل   لقد      
حيث تقوم  " فريدريك" بولية "ماريالند"،م ال تي أنشئت في" للص  Maryland"ماريالند

قراءة و  ،بما في ذلك القدرة على التخاطب متعل مينتصال للالمدرسة بتعليم مهارات ال
إلى جانب لغة  ،معيةالمعينات الس  و  ،ماعالتدريب على الس  و  الهجاء باألصابعو  ،الحديث
يعني و  لقت هذه الطريقة قبول واسعا من قبل األفراد المعاقين سمعيا، لقدو (1)اإلشارة

م ي استخدام أنواع متعددة من طرائق التواصل من أجل مساعدة األفراد الص  التواصل الكل  
لغة و المهارات مع بعضها البعض)الكالم،  كل   تتضمن استخدامو  الفهم،و  ،على التعبير

    (2).(قراءة الشفاهو  ،اإلشارة

 التتابع الطبيعي في عملية التواصل: -أ

مم منذ الولدة من بالص   أسهل السبل لتمكين الطفل الصغير المصاب اإلشارات .1
عندما يحدث ذلك تطرأ و  ،التواصل الفعلي، إذ يمكن للطفل القدرة على التعبير عن ذاته

كما أن   ،وتحسنا في العالقات الشخصية المتبادلة ،عليه تغييرات إيجابية في السلوك
 .ياة األسريةبإمكانه في هذه الحالة المشاركة في الح

عندما يقوم الشخص الراشد ع مالس  و  ،تساعد اإلشارات على تدعيم قراءة الشفاهو  .2
عندما يستخدم الطفل و  التحدث في وقت واحد،و  ،أبا بإصدار اإلشاراتأو  ،ما كانمعل  

ل  نذيال  ا بالنسبة لألطفال ة، أم  الخاص   هوت المالئمة لحاجاترة للص  باألدوات المك
ما يستلزم الوضع رب  و  ،اإلشارات تدعم قراءة الشفاه فإن   وتيستفيدون من أجهزة تكبير الص  

شارات حسية بلمس الجلدأو  مزج الحديث بلمسات غوي ليس النمو الل   العضلة، هذا ألن  أو  ا 
اإلشارات في وقت و  ،البناء يحدث عند ممارسة الكالم ألن  ، مفيدا بتقدم الطفل في الكالم

م بواسطتها الشخص المعاق كيفية ربط تي يتعل  الطريقة ال   هي هذه في العادةو ، واحد
 (3)قوم الطفل األصم بتقليده سواء مني حيث يوفر ذلك نمطا تركيبيا ،اإلشارات بالكالم

                                                           

ة،/ صدور التعليم العالي في تأهيل ذوي ال ( 1)  .36حتياجات  الخاص 
ة/ صمصطفى القمش/ خليل المعايطة، سيكولوجية األطفال ذوي ال ( 2)  .98حتياجات الخاص 
 .38المرجع السابق/ ص ( 3)



 الفصل الثالث                                           مهارات تواصل المعاقين سمعيا ودمجهم
 

105 
 

ه عندما يستخدم الشخص الراشد األصم الكالم مع اإلشارة فإن  و  معية،الس  أو  الناحية البصرية
م من مهاراتهم ن الص  ي يحس  لبالتاو  ،شعورية إشارية بطريقة تركيبيةبذلك ينظم بطريقة 

النتيجة النهائية مهارة و  ،من مهاراتهم اليدوية ونقالمعاالملفوظة، كما يحس ن األشخاص 
 أفضل في التواصل بين الطرفين.

إذ يتطلب هجاء األصابع تقريبا نفس المستوى من  :هجاء األصابع يدعم القراءةو  .3
  غير المتوقع أن يبدأ ه من بهذا فإن  و ، ذي تتطلبه القراءةغوية ال  الخبرات الل   منو  ،النضج

مقبول أن يبدأ أو  ه ليس عملياكما أن  األصابع تماما، بهجاء األصم في سن ما قبل المدرسة 
 الكتابة.و  ،غوي عند الطفل المعافى في سن ما قبل المدرسة بعمليات القراءةالنمو الل  
بينما يمكن و  ،م بدرجة حادةمؤثرة مع الص  و  الةي فع  استراتيجية التواصل الكل  تعتبر و  .4

ستفادة من األساليب نهم من المع تمك  ذين ل يملكون درجة كافية من الس  ال   لمتعل مينل
ذين تبقت لديهم درجة كافية ال   المتعل مين تي تعتمد على التواصل الملفوظ، فإن  ة ال  يمي  التعل

 فإن   بين خفيفة إلى معتدلةمع تتراوح ماالمصابين بدرجة من فقدان الس  أو  ،معمن الس  
مؤثرة إلى أبعد و  الةتعتبر فع  تي تقوم على أساليب التواصل الملفوظ اإلستراتيجية ال  

  (1).الحدود
 متصال بين الص  لقد ظهرت هذه الطريقة في الي: لتواصل الكل  ادوافع استخدم  -ب
 يتال   معي،التدريب الس  و تي وجهت لكل من طريقة الشفاه، نتقادات ال  معهم نتيحة الأو 

تي يطلق عليها أبجدية األصابع ال  و  ،طريقة لغة اإلشارةو  ،تجاه الشفوييطلق عليها اسم ال
  (2)تجاه اليدوياسم ال

ا م، مم  ة بالص  اس العاديين في المجتمع من فهم لغة اإلشارة الخاص  الن   تمكينصعوبة  -
  (3)على تفاعل األصم مع المجتمع المحيط بسبب صعوبة التواصل بينهما سلبا يؤثر

غة العادية باستخدتم ذين يصدرون الل  ن األصم من فهم الناس العاديين ال  صعوبة تمك  و  -
معية المتبقية عند األصم قليلة خصوصا عندما تكون القدرة الس  و  ،معيطريقة التدريب الس  

 .جدا
                                                           

 .39،38/ صةالخاص    حتياجاتال ذوي تأهيل في العالي التعليم دور ( 1)
ة/ صفاروق الروسان/ ياسر سالم/ تيسير صبحي/ رعاية ذوي ال ( 2)  .315حتياجات الخاص 
ة/ ص ( 3)  .112تيسير مفلح كوافحة/ عمر فواز عبد العزيز/ مقدمة في التربية الخاص 



 الفصل الثالث                                           مهارات تواصل المعاقين سمعيا ودمجهم
 

106 
 

ذا كانت لغة اإلنو  - يتحدث بموضوع غير مألوف أو  م( سريعةان العادية )المتكل  سا 
ذي يتقن ذلك يؤدي إلى صعوبة فهم الشخص األصم ال   جديد عليه فإن  أو  ،للشخص األصم

 .(1)العادي لغة الشفاه للشخص
في م سواء تصال شيوعا مع الص  الق ائي من أكثر طر تعتبر طريقة التواصل الكل  و  -

 معية.صة لإلعاقة الس  المعاهد المخص  أو  ،مدارس التعليم العام معية فيبرامج اإلعاقة الس  
 ي:مميزات استراتيجية التواصل الكل   -ج
  التفاعل.و  ،تصالتحصيل مهارات الو ،مو المختلفةلها تأثيرات إيجابية على عمليات الن   -
كما تساعد على التحصيل األكاديمي رفع مستوى و  ،تساعد على تحقيق اإلنجاز العقلي -

 القدرة على الفهم.و  ،الرياضياتو  ،الكتابةو قراءة الكالم، و  ،تطوير مهارات التحدثو  ،تنمية
م،تتيح الفرصة لستغالل البقايا الس   - مع بما يفيد ضعاف الس  و  معية لدى المتعل مين الص 

 التفاعل لديهم.و  ،تصالتطوير مهارات ال
لديه من قدرات لغوية  ماتعمل على تنمية و  ،على حدى أصم تلبي احتياجات كل   -

 ق مختلفة يستطيع التحدث بها.ائمن طر  حسب مايمكله
  (2).توفير بديل عملي للكالمو  ،لفظيتواصل ال  لة ايتستخدم في تسهيل عمل -
 : تي يتواصل بها المعاقون سمعياق ال  ائطر المن و  
 تعتمد على دمج طريقة هجاء األصابع مع قراءة Rochester  *روشيستر"طريقة   -1

هي طريقة و  ،كلمة ع للتعبير عن كل  ابالشفاه، حيث يقوم األصم باستخدام هجاء األص
حيث تؤدي إلى الملل من قيام لها من انتقادات   م لما وجهغير منتشرة في مدارس الص  

المشاهد بالملل أو  كذلك شعور المستمعو  باألصابع، حرف هجاء عن كل  األصم بالتعبير 
  (3)يتم التعبير عنه بهجاء األصابع حرف بعينيه على كل  ز عليه أن يرك   ألن  

                                                           

ة/ ص ( 1)  .112تيسير مفلح كوافحة/ عمر فواز عبد العزيز/ مقدمة في التربية الخاص 
 المتعل مين استخدام في  عملية غير وتعتبر أ،. م. و في العشرين القرن منتصف حتى الطريقة هذه استخدمت لقد  * 

م،  فهم عدم إلى يؤدي ما وهذا األصبعية، باألبجدية قورنت ما إذا سريعة الشفاه قراءة أن   بسبب لها الس مع وضعاف الص 
 .مناسب بشكل المعلومات

م، وضعاف الس مع/ ص ( 2)  .75،74ميرفت محمود محمد علي/ التوجهات المعاصرة في تعليم الص 
ة/ صأبو النجا أحمد عز الدين/ عمرو حسن أحمد بدران/ ذوو ال ( 3)  .135،134حتياجات الخاص 
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ما يمتلكه الطفل الطبيعي في نظام  " أن  Daljish"دالجيلشتذكر اإليماءات: ةطريق -2
 من استخدام اإليماءات في تعبيراته التقديرية المستخدمة،اجاته تيحاغة العامة يقلل من الل  
تأثيرات الحديث المتبادل و  ،تأثير اإليماءات يلعب الدور األعظم في تقديرات األطفال أن  و 

األكثر استخداما خارج الفصل أكثر و  ،تي لها األولويةق ال  ائهي من الطر و  ،مع اآلخرين
  (1).فظيةم داخل البرامج الل  اإليماءات كانت أكثر استخداما بين الص   من داخله، كما أن  

م سواء تي يستخدمها األفراد الص  ق ال  ائمن أهم الطر  الكتابة: تعد  و  ،طريقة القراءة  -3
ق األخرى المستخدمة في ائعند وجود عدم فهم الرسائل بالطر  مع األفراد العاديينأو  ،بينهم

م الكتابة لألفراد الص  و  ،قدرات القراءة " أن  Maxwellح دراسة "ماكسويلضتو و  التواصل،
م يستخدمون الكتابة يوميا مع ذلك فالص  و  ،بتدائيانادرا ما تتجاوز مستوى الصف الرابع 

  (2)العمل على التواصل مع العاديينو  ،عات العامةوضو المو  ،لتبادل المعلومات في البيت
م عن للص   يفونيتصال التلالتكنولوجيا المعينة: جاءت المعينات الحديثة مثل أجهزة ال -4

ث يستقبل المستقبل، حيو  ،المرسل يفونشاشة صغيرة للتلو  ،آلة كاتبة مبسطةطريق إضافة 
اعة، كما يجيب بالكتابة على اآللة من السم   دلاألصم الحديث التليفوني على الشاشة ب

زيون فقد أمكن كذلك في مجال التلفو  ،الكاتبة فتظهر عند الطرف اآلخر على الشاشة
فيستطيع  تظهر في ركن من الشاشةو  ،إشارات إلكترونياوت إلى ل الص  إضافة جهاز يحو  

إلى إضافة  قد تطور األمر و  شة كالشخص السليم،يقدم على الشا متابعة ماو  ،األصم فهم
فيه إلى كلمات مكتوبة  ل الحديث الدائريحو  " إلى التليفزيون  décoder"جهاز صغير

متابعة أحداث و  ،امن قراءتهن األصم فزيون فيتمك  من شاشة التل الجزء السفلي في تظهر
   بل  أجهزة التلفزيون المنتجة حديثا أصبحت هذه القطعة توضع داخل كل  و  البرنامج، بل

لى إشاراتأو  وت الصادر إلى مثيرات لمسيةل الص  يحو   اتعدت األجهزة فمنها مو  لى أو   ا  ا 
  (3).يد الطفل المعاق سمعيا ةذبذبات تصدر في راح

 

 
                                                           

 .134صالح عبد المقصود السواح/ تعديل سلوك األطفال المعاقين سمعيا/ ص ( 1)
ة/ صأبو النجا أحمد عز الدين/ عمرو حسن أحمد بدران/ ذوو ال ( 2)  .136حتياجات الخاص 
 . 137المرجع السابق/ ص ( 3)
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 (1)مهارات تواصل المعاقين سمعيا

 سمعيا: ناإلستراتيجيات المستخدمة في تطوير مهارات التخاطب لدى المعاقي/4 

كي  المتعل م المعاق سمعياالهدف الرئيس هو مساعدة  إن   التعليم بالطريقة الكلية: -1
غة بكاملها غة، لذا يكون التركيز في العالج على تعليم الل  يكون ماهرا في جميع جوانب الل  

قة بمعاني الجوانب المتعل  و  ،غةالعملي لل  و  ،جتماعيستخدام الدون التغافل عن جوانب ال
 (2) الكلمات.

                                                           

 .66ينظر وليد السيد خليفة/ سربيناس ربيع وهدان/ التعل م النشط لدى المعاقين سمعيا/ ص ( 1)
 .100فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة السمعية/ ص ( 2)

 مهارة هجاء األصابع
مهارة التدريب 

 السمعي

 

 

مهارة التواصل  الطريقة الشفوية
 الطريقة اليدوية الكلي

اإلشارة مهارة لغة  مهارة قراءة الشفاه 
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المعاقين سمعيا معرفة محدودة عن  متعل مينالتعليم باستثمار األحداث اليومية: للو  -2
ورة صالحياة اليومية، لذا يجب أن يكون التركيز أثناء التدخل على تعليم األحداث اليومية ب

 األدوار مثال. مصعب من خالل تقمبتكرة كالل  

 ،أن يبتكر المربون فرصا  للتواصل ذات معنىالتعليم المستمد من الواقع: يجب و  -3
من األفضل اتباع العالج المستمد من و  على التفاعل معها،متعل م المعاق ع التي تشج  ال  و 

 ذي يخلو من التدريب الروتيني.ال  و  لمتعل م،البيئة الطبيعية ل

 ىاألخر باألصوات تتأثر و  األصوات تؤثر إن  معي: التعليم المستند إلى التخطيط الس   -4
 الجملة )من الصعب عزل األصوات عن بعضها البعض(أو  المحيطة بها في نفس الكلمة

ذي غة ال  الل  و  ،هذا قد يثير مشكلة خاصة للمعاقين سمعيا ، لذا يجب على أخصائي النطقو 
  ،يعمل مع هذه الفئة أن يكون مطلعا على تأثير النطق المصاحب لعملية عالج النطق

جمل عوضا  عن و  ،ضعها في عباراتو  فالتدريب على األصوات يجب أن يتم من خالل
  كلمات منفردةأو  تعليمها كأصوات

 معي يختلف عالج النطق عند األطفال ذوي الضعف الس    : * تأهيل الجهاز النطقي -5
مع الطبيعي في تركيزه على الشديد إلى التام عن تدخل الكالم التقليدي لألطفال ذوي الس  

   (1)مخارج األصوات(و الرئتين، و النطق، و أربعة جوانب )التنفس، 

 

 
                                                           

 الس معية اإلعاقة ذوي األطفال من العديد أن   لحقيقة انتباها   يعير أن والل غة النطق، عالج أخصائي على يجب  * 
 كمية وهي) الوظيفية المتبقية المقدرة أوتحت عند الكالم في البدء إلى يميلون النطق على تدريبا   يتلقون ال ذين الشديدة
 مثل الرنين طراباتضا إن   النطق، قبل الهواء يفقد قد وبالتالي ،(طبيعية زفير عملية بعد الرئتين في المتبقية الهواء

 يتم أن يجب األطفال وهؤلء الفئة، هذه في أيضا   شائعة الرنين من الخالية األنفية األصوات المفرطة، األنفية األصوات
شارات مرئية إشارات استخدام على تدريبهم  عليها يركز ال تي النطق عناصر بين من الرنين، مشاكل من للتقليل أخرى أوا 

 األطفال مع تتوافر ل قد وال تي ،التامة إلى الشديدة الس معية اإلعاقة ذوي األطفال مع والل غة ،النطق عالج أخصائي
 الص وت تردد ستخداما المشوشة، المتحركة الحروف على العمل الص وت، خفة من التقليل وتتضمن الطبيعي الس مع ذوي

 .الكالم شد ة مستوى زيادة المجهورة، باألصوات المهموسة األصوات تبديل مشكالت على التركيز المالئم،
 .100فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة السمعية/ ص ( 1)
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II. دمجــــــــــــــال: 
 المساواة "العام الدولي للمعاقينيقصد بالدمج حسب الشعار  :تعريف الدمج .1

من حقوق المعاق هو التمتع بالحياة الطبيعية الخالية من  باعتبار أن   ،المشاركة الكاملةأو 
 (1) اجتماعية تسهل عملية الدمجو  قتصاديةاذلك بتوفير برامج و  أي نقص،

 ينقسم الدمج إلى ثالثة أنواع: أنواع الدمج: .2
ة مع مدارس مدرسة التربية الخاص  أو  سةيقصد به إشراك المؤس   الدمج المكاني: -أ 

مدرسة حصص  العادية( في المبنى المدرسي فقط، بينما تكون لكل  التربية العامة)المدارس 
 يجوز أن تكون اإلدارة لكليهما واحدة.و  أساليب خاصة بها،و  ،دراسية

العاديين في  لمتعل مينالمعاقين مع االمتعل مين الدمج األكاديمي: يقصد به التحاق  -ب 
ي الحالة تقتضبرنامج دراسي موحد، وقد و  ،مدرسة واحدة تشرف عليها هيئة تعليمية واحدة

 (2).تالف في مناهج الدراسة المعتمدةوجود اخ

المعاق في األنشطة سط أنواع الدمج، بحيث يقتصر دمج جتماعي: هو أبالدمج ال -ج
هذه األنشطة و  ،التربية الموسيقيةو  ،التربية الفنيةو  ،التربوية المختلفة مثل التربية الرياضية

 تساعده أيضا على تكييفه النفسيو   ،مثل أقرانه العاديين المعاقتعمل على بناء شخصية 
حساسه بأن  له قيمة في ذاتهو  ،جتماعيالو    (3) .بذلك يتحقق التوازن النفسي المطلوبو  ،ا 

تتطل ب عملية دمج المعاق في المدرسة توفير جملة من الهياكل المادية،  أشكال الدمج:.3
  :في والتعل م، وتتمثل أشكال الدمج التربوي ،والبشرية لتسهيل سيرورة التعليم

المعاق بصف خاص بذوي اإلعاقات داخل  المتعل م يتم إلحاق  :ةخاص  الصفوف ال -أ 
أمامه للتعامل مع أقرانه العاديين في المدرسة العادية في بادئ األمر مع إتاحة الفرص 

 (4) اليوم الدراسي.المدرسة أطول فترة ممكنة من 

                                                           

 .61/ ص2007رزاق محمد نبيل/ المعوق بين اإلدماج الثقافي والجتماعي/ وحدة الرغايا/ )د.ط(/ الجزائر/  ( 1)
عوشة أحمد المهيري/ اتجاهات المعلمات نحو دمج المعاقين سمعيا في المدارس العادية/ مجلة كلية التربية  ( 2)

 .188/ ص25/2000جامعة اإلمارات العربية المتحدة/ السنة الثالثة والعشرون/ العدد 
ة، وفئة الصعوبات التعلمية/ ص ( 3)  .158ينظر رنا نديم بوعجرم/ دمج ذوي الحاجات الخاص 
 .188المرجع السابق/ ص ( 4)
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من ذوي المتعل مون غرفة المصادر: هي غرفة بالمدرسة العادية يحضر إليها  -ب 
الوسائل و  ،األلعاب التربويةو  ،مجهزة باألثاث المناسب وهي (1)ةاإلحتياجات التربوية الخاص  

حيث يتلقى المساعدة في  ،المعاق وفقا لبرنامج يومي خاص متعل مة، يلتحق بها الالتعليمي  
شراف معل م التربية بعض الوقت في بعض المهارات ال تي يعاني فيها من ضعف بإ

 (2) ثم يرجع لصفه بقية اليوم الدراسي. ،ةالخاص  
بتقديم النصيحة ة يقوم ص في التربية الخاص  ستشاري: هو معل م متخص  الالمعل م  -ج 

وهنا  (3)حتياجات الخاصةأكثر من ذوي الأو  متعل ملمعل مي الفصول العادية ال ذين لديهم 
تطبيقها أثناء و  ،بالمتعل مم الصف العادي مسؤولية إعداد البرامج الخاصة ل معل  يتحم  

 ممارسة عملية التعليم العادي في الصف.
بإشراف معل م  ذو اإلعاقة بالصف العادي المتعل ممعل م الصف العادي: يلتحق  -د 

ة مع إجراء بعض التعديالت البسيطة عادي لديه تدريب مناسب في مجال التربية الخاص  
 4) )داخل الصف.

ساعد المتعل م المعاق على التأقلم مع نعملية الدمج بشكل تدريجي حتى تكون  لبد  أن أي
   المتعل مين العاديين.، وهو األمر ال ذي يسهل عملية تعليمه وسط والتعامل معهم ،اآلخرين

 دمج المعاقين سمعيا في المدارس العادية:.4

تعليمهم  مع هو أن يجرىق بضعاف الس  المتعل  و  ،التربوي الحديث األكثر قبول تجاهإن  ال 
بأقرانهم تصال ن  ذلك يفسح مجال كبيرا لالأل ،في صفوف خاصة ضمن المدارس العادية

يكون الجو مشبعا بالمثيرات ال تي لها تأثيرا و  اكتساب الل غة،ستفادة منهم في الو  ،العاديين
فإن هم  مالل غوي، بينما إذا وضعوا في مدارس خاصة للص  و  ،إيجابيا في تطورهم الذهني

سيكون محصورا  ألن  اختالطهم ،يستخدمون لغة اإلشارة دون استخدام الل غة المنطوقة
غة العاملين معهم لذلك تكون فرص استخدام الل  و  ،مينالمعل  و  ،مبين أقرانهم الص  و  ،بينهم

                                                           

ة/صمحمد خالد عسل/ ذوو ال ( 1)  . 13حتياجات الخاص 
 .189،188/ صالعادية المدارس في سمعيا المعاقين دمج نحو ماتالمعل   تجاهاتا /المهيري أحمد عوشة ( 2)
 .14ص المرجع السابق/(  ( 3)
 .189/ صالعادية المدارس في سمعيا المعاقين دمج نحو ماتالمعل   تجاهاتا /المهيري أحمد عوشة ( 4)
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ق ائمم الشديد فيجرى تعليمهم في مدارس خاصة بطر ذوي الص  ا المنطوقة محدودة، أم  
  ،قراءة الشفاهو  ،تدريبهم على الكالمو  ،بهم بوسائل صورية خاصة تعليمية مبتكرة

 (1) وت لمن له فضلة بسيطة.استخدام أجهزة تكبير الص  و 

 على مجموعة منرسة ترتكز سياسة دمج المعاق في المد الدمج:أسس سياسة .5
 األسس:

 المساواة.و  ،مدرسة قائمة على الديمقراطيةفلسفة و  ،تهيئة جو -
 ..(..مينمعل  و أفكار من سيقومون بالمشاركة)أولياء، و  ،الحصول على دعمو -
مي من معل   ن كل  المصادر بحيث يتمك  و  ،باإلضافة إلى العاملين متعل مينتكامل الو  -

 (2) العامة من العمل معا.و  ،ةالتربية الخاص  
يمارس نشاطاته المختلفة مع أقرانه العاديين في و  ،غير العادي المتعل مأن يتعل م و  -

 ة. الخاص  و  ،المدارس العامة
  غير عاديين بالمرونة  ونمتعل مالعادي ال ذي به  أن يتسم نظام المدرسة في الفصلو  -

 .ةالمراكز الخاص  و  ،ساتعن التعقيدات ال تي تفرضها المؤس  الحرية بعيدا و 
غير العاديين بالفصول العادية باستثناء الحالت الشديدة المتعل مين لحاق جميع ا  و  -

 سات خاصة.تي تتطلب رعاية في مؤس  ال  
تي غير العاديين برامج فردية تناسبهم بجانب البرامج العادية ال   مينل  متعأن ُتعد للو  -
 للجميع. تقدم

غير متعل مين ة للدالمتعدو  ،ة المتنوعةعتبار إلى الحاجات الخاص  النظر بعين الو  -
 العاديين. لمتعل مينة لالحاجات الخاص  تي تختلف عن العاديين ال  

يكونوا و  ،تتم تهيئتهم ىغير العاديين حت   متعل مينفي دمج العدم الخجل و والتمهل،  - 
  (3).ستعداد الدراسيالو  ،نفعاليةالو  ،جتماعيةالدمج في النواحي ال مستعدين لهذا

 

                                                           

 . 137ينظر قحطان أحمد الظاهر/ مدخل إلى التربية الخاصة/ ص ( 1)
 .150فؤاد عبيد الجوالدة/اإلعاقة الس معية/ص ( 2)
 .24ص /العالجية برامجهاو  ،الخاصة التربية/الشريف المجيد عبد الفتاح عبد ( 3)
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  عوامل نجاح عملية دمج المعاق سمعيا في النظام التعليمي العادي:.6

 من العوامل المساهمة في عملية دمج المعاق سمعيا في المدرسة العادية مايلي: 

حيث  ،دمج المعاق في المدرسةالوالدان العامل األساس في عملية  دُّ عَ يُ  الوالدين: - أ
   تتمثل مهامهما في:

 .تقديم المساعدة الالزمة للطفل بما يساعده على تنمية قدراته -        
 تطوير مستوى النمو العقلي للطفل.و  ،ةالعمل على تنميو  -
شاعة جو من الثقة في إطارو   -       األسرة يسهم في تنمية ثقة الطفل بنفسه ا 
 اآلخرين.بو 
 نجازات مختلفة.إقه الطفل من عتزاز بما يحق  الو   -
تشجيعه على األداء و  ،المستقلة تهتكون له شخصي ى أنمساعدة الطفل علو  -
 ستقاللي.ال
عداد الطفل منذ وقت من حياته لتقو  - تي ل  امواجهة الظروف المختلفة و  ،لبا 

يجاد حلول مناسبة لمو  ،تصادفه  من مشكالت. هواجهي اا 
  (1)تي يستخدمها عامة الناسغة ال  الل  و  ،بين لغة اإلشارةم الطفل الربط تعل  و  -

تسهيل  تتضمن مهمة المفسر التربوي التربوي(:)المفسر  لغة اإلشارة *مترجم - ب
 مقدمي الخدماتو  ،ميناآلخرين بما في ذلك المعل  و  ،مالص  متعل مين التواصل بين ال

 حدودا تفرض المدارس فبعض -له في البيئة التربوية المحددةامعين األقران الس  و 
 الفريق على جزئيا   التربوي المفسر يعتمد كذلكو  -غيرها من أكثر محددة أنشطةو 

 تيال   باألدوار التربوي المفسر مسؤوليات تنحصرو  ،المدرسة في يعمل ذيال   التربوي
     (2) ،ةالتعليمي   ةاألنشط تشمل متنوعة أوساط يف بمسؤوليات يقوم فهو ،بها يقوم

                                                           

 .168عبد القادر شريف/ مدخل إلى التربية الخاصة/ ص ( 1)
( واإليحاءات المفهوم،) مضمونه على المحافظة مع أخرى إلى لغة من نص بنقل يقوم ال ذي الشخص هو المترجم * 

 ال تي جماليته على والمحافظة األصل، لغة في ثقافية رموز من النص يحمله ما على المحافظة أيضا   الترجمة تعني كما
 .ومتعة جمال، فيه يجد ولن للمتلقى، يروق لن فإن ه ومبهما غريبا   النص بقي فإن المتلقي لدى المألوفة المفاهيم تشمل

ة الحاجات ذوي الطلبة تعليم في مقدمة/ وآخرون/ الحديدي صبحي منى/ الخطيب جمال(  ( 2)   244ص/الخاص 



 الفصل الثالث                                           مهارات تواصل المعاقين سمعيا ودمجهم
 

114 
 

 ،األندية في اللقاءاتو  اإلرشاد، جلساتو  جتماعات،ال الميدانية، الرحالت، و ةالتعليمي  و 
 1)).ةيالرياض المنافساتو 

 خصائص المترجم )المفسر التربوي(:و  ،مهارات1

 الصدق في ترجمة اإلشارة.و  ،األمانة -

 ص المراد ترجمته.فهمه العام لمعنى الن  و  ،مفرداتهاو  ،غة المصدرمعرفة قواعد الل  و  -

 ص األصلي في لغة أخرى.القدرة على إعادة صياغة الن  و  -

ص األصلي بما فيه من ساللة في روح الن  و  المترجم على أسلوبص شتمال الن  وا -
 أصالة في البناء.و  ،الصياغة

 ليس بطريقته.و  ،التفكير بطريقة األصمو  -

 عدم التشتت في نقل الفكرة.و  ،ههسرعة البديو  -

 معلومات تساعد األصم على فهم محتوى الموضوع.و  ،تقديم بياناتو  -

 الفهم اعتمادا كليا .و  ،جعل األصم يعتمد عليه في القراءةتجنب و  -

 تعزيز قدرة األصم على القراءة ذاتيا  مع المساعدة قليال  من قبل المترجم.و  -

 األصم في حديثه بلغة اإلشارة يقدم الفاعل على الفعل عند الكتابة ذكر دائما  أن  التو  -
  (2)الترجمةأو 

  تي يقدمها المفسر التربوي:الخدمات ال  2

 عداد لمهمة التفسير.الو  ،التخطيط -

أقرانهم و  ،مالص  المتعل مين اق زيادة التفاعل بين ائمين لتطوير طر العمل مع المعل  و  -
 امعين.الس  

                                                           

 .244جمال الخطيب/ منى صبحي الحديدي/ وآخرون/ مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاص ة/ص ( 1)
 .120فؤاد عبيد الجوالدة/ اإلعاقة الس معية/ ص ( 2)
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  (1).بالتعليم إذا كان مؤهال لذلكالقيام و  -

أكثر أو  متعل مة يقوم بتعليم ص في التربية الخاص  م متخص  هو معل   م المتجول:المعل   -ج
  (2)ةمن ذوي الحاجات الخاص  

ذين لديهم ال   متعل مينم المتجول في متابعة التتلخص مهام المعل   م المتجول:برامج المعل  
  (3)تقديم الخدمات التربوية المناسبة لهمو  ،التعليم العامالنطق في أو  ،معمشاكل في الس  

في أحد  متعل مينتعليم الو  ،ذي يقوم بتربيةهو ال   ،م الفصلمعل  أو  م الفصل العادي:معل   -د
بتدائية من خالل تدريس المواد المختلفة في ذلك الصفوف األولية من المرحلة ال

بعض التوجيهات، والتدريبات الخاصة في  قد يحتاج معل م الفصل العادي إلىو  (4)،الصف
التعريف  التدريب على حالة وجود معاق في الصف، ويشتمل تدريب معل م الصف على

التنسيق المستمر  دوي، إن  ياصل الو نظام التو  ،مهارات قراءة الشفاهو  ،غةالل  و  ،بتطور الكالم
م لستشارة يحتاج المعل   قدكما  ،مر لبد  منهلغة أال  و  ،أخصائي النطقو  ،م الصفبين معل  

بخاصة أخصائي و  ،معن لهم عالقة بتعليم ضعيفي الس  خرين مم  بعض األخصائيين اآل
المساعدة في التعليم أو  ،دوري لبشك عل ممع الم ونذي يمكن أن يتعامعية ال  اإلعاقات الس  

   (5).في غرفة المصادر

فعالية البرنامج المستخدم ة عناصر تؤثر في هناك عد   فعالية البرنامج المستخدم: -ه
 هي:و  ذين يخضعون للدمجال   متعل مينلل

 التخطيط.و  ،ص للتعليمالوقت المخص    -1
أن و  ،في التعليم المعاقذي يناسب اختيار البديل ال  و  ،تعهد الوالدين بدمجو  ،لتزاموا -2

 الستفادة من قدرات الطفل قدر اإلمكان. يحاول
                                                           

 .244ص /ةالخاص   الحاجات ذوي الطلبة تعليم في مقدمة /آخرونو /الحديدي صبحي منى /الخطيب جمال ( 1)
ة/ رؤى نظرية، وتدخالت إرشادية/ ص خالد محمد عسل/ ذوو ال ( 2)  .14حتياجات الخاص 
ة/ ص ( 3)  .226زياد كمال الالل/ وآخرون/ أساسيات التربية الخاص 
 .14المرجع السابق / ص  ( 4)
  1435/ عمان/ 2موسى محمد عمايرة/ ياسر سعيد الناظور/ مقدمة في اضطرابات التواصل/ دار الفكر/ ط ( 5)

 .14/ ص2014
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 كال من ناظر المدرسة     تي تؤكد على أن  ال  و  ،المساندةو  ،ةتقديم الخدمات الخاص  و  -3
  .في هذا الصدد ة يلعبان دورا  مهماية الخاص  مدير مدرسة التربو 
وجود و  ،م طوال الوقتم للص  تتضمن تلك األمثلة الدالة على المساندة وجود معل  و  

حاسبات و  ،متطوعينو  ،صينمتخص  و  ،مترجم إشاريو  التخاطب،و  ،غةأخصائي في الل  
 األدوات الالزمة.و  ،ميزانية لشراء الموادو  ،ألية
تي هنا يجب أن ينغمس فريق المختصين في األنشطة ال  و  م البرنامج،يوضوح تصم -4

تي ينبغي أن فهم عام لتصميم البرنامج مع وضوح تلك األدوار ال  و  ،نهم من تطويرتمك  
 يقوم بها كل منهم.

ه عندما يؤلف الفصول العادية، إذ أن  و مباشر في حعلى ن عليمم بالتالص   موقيام معل  و  -5
المعاق يقومان معا  بتعليم و  ،التعليم العامأو  ،م الفصل العاديم فريقا  مع معل  م الص  معل  

فادة من ستاألصم سوف يحققان ال لمتعل ماو  ،العاديالمتعل م كال من  لبعض الوقت فإن  
  (1)هذا الوضع

م على الص  ألسلوب التعليمي السائد في تعليم يعتمد ا: فم داخل الص  دور المعل    -6
أدوات و  ،اعاتماعية باستخدام السم  الس   لمعاقتم ذلك باستغالل قدرات ايو  ،معالس  و  الكالم

من خالل تنمية مهارات و  المناسبة )أو زرع قوقعة األذن(،و  ،الةمعية الفع  المساعدة الس  
يعرف ذلك و  ،تطويرهاو  ،المنطوقةغة توفير بيئة تساعد على تنمية الل  و  ،ستماعال

 :في م داخل الصفدور المعل  يتمثل و  (2)معي الشفهيباألسلوب الس  
مع في األماكن القريبة ضعيف الس  أو  األصم متعل مكأن يجلس التكييف البيئة المادية  -

 يجب كما ،سهولة قراءة الكالمو  ،أكبر قدر ممكن من األصوات م لسماعمن المعل  
اعات في حالة استخدام السم  و  مين،ليتسنى له مشاهدة المتكل   ستدارةال من تمكينه

األصوات  اعة تضخم كل  السم   ه يجب أن يحافظ على بيئة هادئة ألن  الطبية فإن  
   (3)ةالمسموع

                                                           

ة/ صجروان، حاتم الحمزة/ وآخرون/ الطلبة ذوو ال فتحي ( 1)  .326حتياجات الخاص 
ة/ تر: بهاء شهين/ مجموعة النيل العربي   ( 2) آن لويس/ برام بوريتش/ تعليم مميز لألطفال ذوي الحاجات الخاص 
 .45/ ص2008/ القاهرة/ 1ط
ة/ ص ( 3)  .254جمال الخطيب/ منى صبحي الحديدي/ مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
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التوقعات و  ،توضيح للمفاهيمو  ،تي تشتمل على مفرداتغوية ال  ستعمال البطاقات الل  او  -
  .فظيبشكل متزامن مع العرض الل  

 ،اإلجابات على األسئلةأو  دةستعادة النقاط الرئيسية من خالل أنشطة محد  وا -
المعاقين  متعل ميناألجوبة لزيادة مشاركة الو  ،الخالصات الهادفة، كما يمكن إعادة األسئلةو 

  سمعيا .
بنقل السماح للفرد أو  ،نتقالعلى ال شارةلإلاإلشارات اليدوية كوسيلة ستعمال وا -

 ترجمة اإلشارات.و  ،المعلومات
ق التواصل ائيستمعوا إلى المتحدث باستعمال طر أو  لكي يشاهدوا لمتعل مينتنبيه او  -

 البصرية.
مون بهذه اإلستراتيجية يتعل   متعل مون، فال(ثم أنظر ثم أصغ  أصغستعمال استراتيجية)وا -

زون ك  ير  ثم   ،يركزون على محتويات الدرس ثم   ،مزون انتباههم على وجه المتكل  كيف يرك  
 على وجهه مرة أخرى.

  (1).قد فهموها متعل مينال عادة صياغة المعلومات للتأكد من أن  أو  -
وتكامل  ،من تظافر أي حتى تكون عملية دمج المعاق سمعيا في المدرسة ناجحة لبد  

اطب، والمترجم خوالت ،الهياكل البشرية)الوالدين، وأخصائي النطقوالمتمثلة في  ،الجهود
 ،والهياكل المادية)البرنامج التعليمي، الوسائل التعليمية،..(الفصل العادي( معل ماإلشاري،

  وتعل م المعاق سمعيا.  ،وبهذا التكامل نستطيع تسهيل عملية تعليم

 فوائد الدمــــــــــــــــــــــــــــــج:.7

 .بالمعاقتي تقرن يقلل من األثار المدمرة للوصمة ال   بالنسبة للمعاقين: -1
 .م منهمالتعل  و  ،ة للتفاعل مع أقرانهم العاديينحتياجات الخاص  ذوي الل يهيء الفرصةو  -
ة أقرب إلى التعامل مع اآلخرين في بيئو  ،ة للعملحتياجات الخاص  يؤهل ذوي الو  -

  (2)المعاقينجتماعي لهؤلء الو  ،يساعد على نمو الجانب األكاديميو  ،المجتمع الكبير

                                                           

ة/ ص ( 1)  .254جمال الخطيب/ منى صبحي الحديدي، مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاص 
ة وفئة الصعوبات التعليمية/ ص ( 2)  .158رنا نديم عجرم/ دمج ذوي الحاجات الخاص 
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ة التدريس الفردي أهمي  و  ،مين على تقرير الفروق الفرديةمين: يساعد المعل  بالنسبة للمعل   -2
 الصعوبات.و  ،ه يطور مهارات التعامل مع التحدياتالمباشر، كما أن  

ينمي و  ،يطور مهارات التعاطفو  ،ع على تقدير التنوعبالنسبة للنظام التربوي العام: يشج  
  . مهارات التطوير

دعم القيمة يو  ،األفراد للمجتمع: يسهم الدمج في احترام الحقوق لكل   بالنسبة -3
  (1).ساتينمي مهارات التعاون بين المؤس  و  ،جتماعية للمساواةال

 خالصة:

من حيث المعاق في المدرسة العادية المتعل م دمج  يكون التركيز على كيفيةبقدر ما
 المتعل موهي تهيئة  ،تقل أهميةاألسس...( إل  أن  هناك قضية أخرى ل و  ،الشروط)

التواصل معه من غير حرج حت ى و  الصف،أو  العادي لتقبل المعاق معه في نفس المدرسة
العادي ألخيه المعاق يساعد في  المتعل م ، ألن  تقبلل تكون هناك حساسية بين الطرفين

في  الرضى، وهو أمر إيجابي يساهم في دمج المعاقبويمنحه اإلحساس  ،تطوير ذاته
          بشكل خاص. والمدرسة ،المجتمع بشكل عام

                                                           

 . 190عوشة أحمد المهيري/ اتجاهات المعلمات نحو دمج المعاقين سمعيا في المدارس العادية/ ص ( 1)
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  تمهيد:

ترسيخ اللبنات  يتم فيها ال تي ةبتدائية من أهم المراحل التعليمي  المرحلة اال د  ع  ت  
عداده و  ،في هذه المرحلة لتهيئته المتعل مة للمعارف، لذا البد  من استغالل قدرات األساسي   ا 

 لمراحل الحقة.

 من أصعب األمور –خاصة–بتدائية عاق سمعيا في المرحلة االعملية تعليم الم د  ع  ت  و 
إلنجاح من تظافر الجهود  لذا البد   ،رصيد لغوي ديهاألصم ليس ل بحكم أن   ،أكثرها تطلباو 

ة بالمعاقين ة في المدرسة الخاص  تختلف العملية التعليمي  عملية تعليم المعاق سمعيا، و 
م فالمعل  طريقة التواصل... و م، المتعل  و م، سمعيا عنها في المدرسة العادية من حيث المعل  

م في المدرسة بينما نجد المعل   يعتمد على المنهاج المسطر للتعليم،في المدرسة العادية 
أن يكون على دراية باإلعاقة  ال بد   ،على المنهاجة باإلضافة إلى اعتماده الخاص  

ذلك بطبيعة الحال غيرها من األمور، و و  ..كيفية التعامل مع المعاق سمعيا  و معية، الس  
ا من حيث أم   وغيرهم من شركاء العمل، ،الفريق البيداغوجيو  ،مع الفريق الطبييق بالتنس
غة المنطوقة عتمد على الل  يذي ال   المتعل م العاديذلك  م فهو في المدرسة العاديةالمتعل  

على  –بينما يعتمد المعاق سمعيا  على لغة اإلشارة  ،مع لديهللتواصل لصحة حاسة الس  
لكن قبل التحاق المتعل م المعاق سمعيا بالمدرسة .غة المنطوقةالل   لللتواصل بد –العموم 

 يمر بمرحلة تسمى "التنطيق" فما المقصود بالتنطيق؟

 تعريف التنطيق:  .1

كساب الطفل إز بيتمي  و  التدريب على إنتاج الكالم،و  ،معيهو تدريب اإلحساس الس  
غوية من تخزين المكتسبات الل  بالتالي تمكينه و  ،غةمدلوالت الل   (سنوات 5إلى  3 )ما بين

من و  ،(1)استعماال لتحضيره لمرحلة التمدرسو  ،امجعلها في متناوله فهو  ،المرتبطة بالمحيط
النمو  تطوير مهاراتو بكم، أى ال يصبح المعاق سمعيا  متكرر حت  و  ،أهدافه تعليم هادف

                                                           

منهاج  وتحليلها، وتقييمها، وتطويرها، والموارد البيداغوجية/مديرية  تصور أنشطة التكفل المؤس ساتي ومتابعتها،  ( 1)
  .11/ ص 2016التنطيق/ دار الكسندر/)د.ط(/ قسنطينة/ 
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تحقيق التوافق و  ،جتماعيالمعاق سمعيا  من التواصل اال المتعل متمكين و المعرفي لديه، 
 (1) .جتماعياالو  ،النفسي

تعتمد عملية تطوير  البرنامج التدريبي لتطوير النطق عند األطفال المعاقين سمعيًا: .2
 النطق عند األطفال المعاقين سمعيا على المراحل التالية: 

يمكن تحقيق و  شعاره بذلك،ا  و  ،وتعلى وجود الص  المعاق سمعيا تدريب المرحلة األولى: 
 الهدف من خالل القرع على أداة تصدر صوتا  قويا  يمكن سماعه.هذا 

، ويتم ذلك وتيستجابة الحركية للمؤثر الص  على اال لمعاق سمعياتدريب االمرحلة الثانية:  
تظهر  المعاقمن خالل إقران صوت األداة المستخدمة بالتدريب بحركة معينة يقوم بها 

 به من خالل:الشعور أو  ،وتمدى استجابته لسماع الص  

 .وتسماعه للص  و  ،أن يرفع يده مثال عند استجابته المعاق سمعياالطلب من  -          

ل عليه أصوات حيوانات يمكنه أيضا تدريبه من خالل شريط كاسيت مسج  و  -          
 وغيرها. ،الصورأو  ،ر إلى المجسماتيبحيث يش ،مثال

: وت واتجاههعلى التعرف على مصادر الص   لمعاق سمعياالمرحلة الثالثة: مرحلة تدريب ا
تعل م طريقة للتعبير عن سماعه له تبدأ بتعريفه يوبعد أن  ،وتبوجود الص  بعد أن يشعر 

  وت المقصود.واتجاهات صدور الص   ،وتعلى مصادر الص  

على التمييز لمعاق سمعياأي تدريب ا ،وتوعلو الص   ،ة: مرحلة تمييز شد  المرحلة الرابعة
 معاق سمعيان خالل الطلب من اليتم هذا مو  ،وت المنخفضالص  و  ،وت العاليبين الص  

 .امنخفض ايجلس عندما يسمع صوتو  ،عندما يسمع صوتا عال أن يقف مثال

ذلك من خالل تجريبه و  ،حية من البيئةأصوات التدريب على سماع  المرحلة الخامسة:
  (2) ..إلخ..على إصدار أصوات الحيوانات مثل ديك، بطة،

                                                           

 .11منهاج التنطيق/ ص  ( 1)
 .156، 155أحمد نايل الغرير/ أحمد عبد اللطيف/ النمو الل غوي واضطرابات النطق والكالم/ ص ( 2)
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على  لمعاق سمعيايقصد به تدريب او  ،فظيمعي الل  المرحلة السادسة: مرحلة التدريب الس  
 يتم ذلك من خالل الخطوات التالية: و  ،أن يستجيب للمعالج لفظيا

 المعالج في البداية وجها لوجه.و  المعاق سمعيا،يجلس  -
ثم  زهييوتم ،نمعي  المعاق سمعيا على سماع صوت)حرف(يبدأ المعالج بتدريب و  -

 لفظه.
األسهل و  ،نبدأ في الغالب بالتدريب على األصوات األكثر استخداما في الكالمو  -

 ثم   ،وتنكرر هذا الص   ثم   ،بأن يرى كيف نلفظه للمعاق سمعياحيث يسمح   لفظا
 زه تماما. يمي  

نطلب من  ثم   ،وتنلفظ له الص  و  ،نجلس خلفهأو  ،للخلف المعاق سمعيار وجه د  ن  و  -
 بشكل صحيح.و  ،أن يعيدهمنه 

 تدريب على المقاطع.البعد ذلك نقوم بالطريقة نفسها بو  -
 المراحل السابقة نقوم بتدريبه على لفظ كلمات أطول ثم   المعاق سمعيابعد أن يتقن و  -

 (1) هكذا.و  ...أطول ثم   ،فجمل أطول ،جمل قصيرة
في مرحلة تتميز الل غة الموجهة للمعاق سمعيا  :للمعاق سمعياطبيعة الّلغة الموجهة  .3

 أو المضمون. ،التنطيق بالبساطة سواء من حيث الشكل
 غة:لّ ال -أ 

المتعل م  ، أسماء األشياء الموجودة في محيط من حيث المحتوى الداللي: أوامر بسيطة.1
 مة عاطفيةأحكام قي  و ، هجمل وصفية مرتبطة بالظواهر األكثر انتشارا حولالمعاق سمعيا، و 

،    وصيغ )نحوية ،تراكيبو األفعال، و ستعمال األسماء، امن حيث المحتوى الشكلي: .2 
ستعمال الداللة الزمنية واالبسيطة، الفعلية و  ،سميةستعمال الجمل االوا ،صرفية(و 

 ،)أنا، أنت، هو، هي، نحن(واستعمال الضمائر ،المستقبل(و الحاضر، و ، )الماضي
 (2) ستعمال أسماء اإلشارة )هذا..(.وا

                                                           

 .156ص /الكالمو  ،النطق واضطرابات الل غوي النمو /اللطيف عبد أحمد /الغرير نايل أحمد  ( 1)
 . 11منهاج التنطيق/ ص  ( 2)
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صدار الص  و  ،يةو الرياضة الفم الكالم: -ب  تعليم العبارات و قراءة المقاطع، و وت، ا 
 المنطوقة. األولى

 يعتمد التنطيق على مجموعة من األنشطة المتمثلة في: :تقنيات التنطيق  .4
المدخل و  ،معية اللبنة األولى لبناء لغة سليمةتمثل التربية الس   معية:التربية السّ   .1

 .المتعل م المعاق سمعياالرئيسي لتكوين ذخيرة لغوية في ذاكرة 

 ترتكز التربية الس معية على الخطوات التالية: خطواتها:

تستخدم األجهزة و  ،المعاق سمعيا على اإلحساس بعالم األصوات المتعل م ب  ر  د  ت  ي   -  
 وتية البيئية) الهاتفاألجهزة الص  كل و  ،..(معية الفردية،اآلالت الس  و السوفاج، معية)الس  
 الجرس(.و الصحون، و 

 ستجابة لهوت مع االى اإلحساس بالص  في البداية علالمتعل م المعاق سمعيا يتدرب و  -  
كأن يسمع صوت طرق  ،مع فقطحاسة الس   ثم   ،البصرو  ،معمعتمدا على حاستي الس  

يستجيب و  األصوات المتعل مى يدرك تتنوع التدريبات حت  و  يشير إلى الصورة بيده،و  ،الباب
 لها.

 ،كأن يجري عندما يسمع صوتا متالص  و  ،وتتمييز بين الص  اليتدرب على و  -
يسمع صوتا  و  ،وت كأن يغمض عينيةعلى تحديد اتجاه الص  و  يتوقف عندما ال يسمعه،و 

    يشير إلى اتجاهه. ( ثم  همن أمامأو  ،من بعيد )من ورائه

كأن يسمع من ألة  ،وتعلى تحديد مصدر الص   يتدرب المتعل م المعاق سمعياو  -
وت ورة المناسبة للص  يشير إلى الص  و  سيارة....و شخص، و حيوان،  التسجيل صوت

 المسموع.

 كأن يرفع كرة كبيرة ،وت الضعيفالص  و  ،وت القوييتدرب على التمييز بين الص  و  -
 (1) .العكس عند سماعه صوتا  ضعيفا  و  ،يرسم دائرة كبيرة عندما يسمع صوتا  قويا  أو 

                                                           

 .12،11منهاج التنطيق/ ص ( 1)
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المدة  ث)من حيوت القصيرالص  و  ،وت الطويلعلى التمييز بين الص   يتدربو  -
يرسم خطا  قصيرا  عندما و  ،كأن يرسم خطا  طويال  عندما يسمع صوتا  طويال   الزمنية(

 يسمع صوتا  قصيرا .

 كأن يضرب ،وت الخشن )الغليظ(الص  و  ،وت الحاديتدرب على التمييز بين الص  و  -
الصفارة عندما يسمع يصفر بو  ،  الطبل عندما يسمع صوتا  خشناالمتعل م المعاق سمعيا 

 صوتا  حادا .

بعد و  ،تعتمد على تعليم المعاق سمعيا أصوات الحروف المنفردةالقراءة على الشفاه: .2  
   ،ن منها جمال  بالتالي يكو  و  درب على نطقها،الت   ثم   ،تقانه لها يطلب منه تشكيل كلماتا
م بقسم السنة األولى نموذج لمذكرة معل  و هذا (1) أجزاء الكلمة. يكون التركيز هنا علىو 

      "سمعيا بوالية غليزانة " األطفال المعوقين ستنطيق بمدر 

 المستوى: التنطيق.

 النشاط: قراءة على الشفاه.

 [.وتية ] زيم الوحدة الص  دالحصة: تق

 المدة: ساعة.

 معية للوحدة.الس  و  ،ساب الخصائص المرئيةتكاة المستهدفة: ءالكفا

 معي، سبورة.التجهيز الس  و : مرآة، الوسائل المستعملة

 

 

 

 
                                                           

 .13،12منهاج التنطيق/ ص ( 1)



 الفصل الرابع                            البرنامج التعليمي للمعاقين سمعيا )المرحلة االبتدائية(
 

125 
 

     مرحلة التعرف  مرحلة المالحظة
 كتساباالو 

مرحلة التحقق من  مرحلة التنفيذ
 كتساباال

 متعل مين قيام ال
بتسخين جسدي 

 د10لمدة 
مراجعة الحروف و 

 السالف دراستها  

في وضعية مقابلة 
يبدأ  متعل مينلل

النشاط التعليمي 
للوحدة على شكل 
 فردي بتدريب كل  

على حدى متعل م 
على المخرج 

 وتي للوحدة ]ز[ الص  
      يكون بإخراج حرف و 
من بين أسلة  "الزاي"
وبين مافوق  ،سانالل  

من غير الثنايا 
التصاق يصحبه 
صفير مع إحداث 
 اهتزازات متكررة.

  تكرر العملية للوحدة 
     وتية فرديا  الص  
جماعيا  بمرافقة و 

كساب إم قصد المعل  
 نطق الوحدة نهائيا  

تكون المتابعة فرديا  
للتأكد من 
جراء و  ،المكتسبات ا 

التقويم المناسب 
ذين ال   متعل مينلل

لديهم صعوبات في 
إخراج الوحدة بشكل 

 صحيح.

 اإليقاع الجسمي: .3

سن الثالثة ى)يتواصل حت  و  ،من العمر (الثالثةسن كن استخدامه بفعالية مع الطفل في)يم 
س على قناعة جوهرية مفادها يتأس  و  ،معيةستخدام المعينات الس  هو مرتبط كليا  باو  ،(عشر
صدار األصواتو  ،دورا هاما  في إنتاج الكالم يلعب الجسم ككل أن   فالمتدخل يقوم بتعليم  ،ا 
  (1).صوت لغوي ة إيقاعية لكل  كحر 

 

                                                           

 .14منهاج التنطيق/ ص ( 1)
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 تجهيزات قاعة اإليقاع الجسمي:و  خصائص1.3

 جميع المنبهات.و  ،تكون القاعة في موقع هادئ بعيدا  عن الضوضاءالموقع: 

 .2م 40إلى  20المساحة: من 

 بتهوية جيدة.و  ،الخصائص: عازلة لألصوات، مضاءة

 جدرانها مجهزة بالمرايا.و  ،ةفرديو  ،معية جماعيةالتجهيزات: تكون التجهيزات الس  

م خصائي في تقويأو  ،صم التعليم المتخص  معل  و  ،أخصائي في اإليقاع الجسميالتأطير: 
  .النطق

 أمثلة: 

 .]  إصدار الوحدة الصوتية ] أ 
 نوعية الحركة الصفات البروزية ةالصفات الخاص  

أ  من  المصوتة تخرج
  ية، مجهورةو فم، حلقال

 منفتحة رقيقة، تسريبية.

 تخاءر ا رتخاء، خفة، ممتدة، مباشرة.ا

 :األلف الممدودة )الطويلة( المصوتة 
 ضير الحركي :حالت 
 رتخاء ثم تقلص.ا  -1
 الذراعين.و  ،الرأسو  ،رتخاء الجذعا  -2

 تكون و  ،يكون الذراعان في وضعية التقاطع فوق الصدر - : الوضعية
 تكون الرجالن مضمومتين.و  ،اليدان موضوعتين تقريبا  فوق الكتفين

  (1) [.الرجلين بحركة طويلة إلصدار ] آو  ،الذراعينفتح و  ،ستقامة الجسما -   
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 :األلف القصيرة 
 :اليدينو  الرأسو  ،يكون الجسم في وضعية تربيعية مع ارتخاء الجذع - الوضعية 

  تكون اليدان موضوعتين على الكتفين.و 
األخر بعيدا عن الوجه ح الذراعين الواحد بعد تفو  ،ستقامة الجسما -                  
 (1) .أ [ة ]سريعة مع إصدار المصوتو  ،خفيفةبحركة 
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 :األلف المضمومة 
 

 نوعية الحركية الصفات البروزية ةالصفات الخاص  
تخرج المصوتة أ  من 

  ية، مجهورةو الجوف فم
 ، رقيقة، مغلقةرخوة
مضمومة، دائرية، أو 

 تسريبية

رتخاء، خفة، ممتدة، ا
 مباشرة.

 رتخاءا

 :التحضير الحركي 
  رتخاء ثم تقلص.ا  -1
 الذراعين.و  ،الرأسو  ،رتخاء الجذعا -2
 مضمومة [أ  ]المصوتة :الوضعية األولى: 

الرأس في حالة و  ،الرجالن ممدودتان، الجذعو  ،يكون الجسم في وضعية جلوس -1    
 الذراعان ممدودان.و  ،استقامة

 ضم الذراعين حولهما. الجذع ثم ثني الرجلين معو  ،رتخاء الرأسا -2    

 [أ و ]الوضعية الثانية: المصوتة 
 الذراعان ممدودان.و  ،يكون الجسم في وضعية وقوف  -1
 الرأس.و  ،رتخاء الجذعا  -2
 .جسم بثني الركبتين في حركة بطيئةالضم الذراعين مع انخفاض   -3

تكون الحركة بطيئة في وضعية و  [ مضمومة،تتم الحركة بسرعة عند نطق]أ  : مالحظة
 (1) الوقوف عند نطق]أ و[.
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   [األلف المكسورة ]إ: 

 نوعية الحركة البروزيةالصفات  الصفات الخاصة
]إ [ من  تخرج المصوتة

 الشفتين منجذبتين ،الجوف
 ية، رقيقة، تسريبيةو فم

  تقلص، شدة، ممتدة
 مباشرة

 

 ضغط

  :التحضير الحركي 
 رتخاء ثم تقلص شديد.ا  -1
 األطراف.و  ،الجذعو  ،رتخاء الرأسا -2
 رفع الذراعين على جانبي الرأس. و  ،ستقامة الرأسا -3

        بطيئة عند نطقو  ،تكون الحركة طويلةو  [،إ]بسرعة عند نطقتتم الحركة مالحظة: 
 (1)إ ي[ ]
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 اإليقاع الجسمي لألصوات اإلنفجارية المهموسة:  *

 وتية ]ت[إصدار الوحدة الص   مثال:

 نوعية الحركة الصفات البروزية ةالصفات الخاص  
سان بين يتقلص طرف الل  

  النطعو  ،الثنايا العليا
 مهموسة، منفتحة، رقيقة

 نفجارية.ا

  متقلصة، قوية، قصيرة
 مباشرة.

 طلقة واحدة.

  :التحضير الحركي 
 الوضعية: -

 م ثم تقلص شديد.سرتخاء الجا  -1
 ستقامة الجسم في وضعية الوقوف.ا  -2
اليدين الموضوعتين على الصدر ثم دفعهما تدريجيا نحو اليمين ثم  ضغط  -3

 (1) .نحو اليسار مع نطق ت ت ت
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 نفجارية الجهرية:اإليقاع الجسمي لألصوات ال *

 مثال: إصدار المصوتة ]ب[.
 نوعية الحركة الصفات البروزية ة الصفات الخاص  

  نفجاريةاشفوية، 
 ية.و جهرية، فم

مطولة، مرتخية، خفيفة، 
 غير مباشرة.

 رتخاءا

 :التحضير الحركي  
 الوضعية:  -

 تقلص ثم ارتخاء تام للجسم.  -1

 الرجالن متقاربتان ،يكون في وضعية وقوف ثتقلص تام لكل الجسم حيو  -2
 الذراعان نحو األعلى.و 

ى نصل إلى وضعية الجذع )الجسم( حت   ثم لكل   للرأسو  ،خفض لليدينو  رتخاءاو   -3
 نطق ]ب[.صاء ثم رفالق

 مثال: إذا أردنا نطق "بابا".

   الذراع الثاني. رخاء الذراع األول ثم  إ -
بعد ذلك نثبت للحظة حركة اليد  ثم   ،ى نصل إلى حركة دائريةتدريجي حت   رتخاءا -

مع التعبير  )با( فى نؤكد على الحر في األعلى في آخر جزء من الحركة حت  
 بالوجه )نفخ الخدين(

 "بوبي": إذا أردنا نطق

 )بو(. ية متجهة نحو األسفل من أجل نطقر تكون حركة دائو  ،رتخاء الذراعينا -
 (1) .رفع اليدين لألعلى لنطق )بي(و  -
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  :خالل الحركة الكلية المنفذة للجملة يستطيع الملقن إدخال حركة اإليقاع تنبيــــــــــــــــــه
 (1) .النطق به متعل مينتي تساعد على إنتاج حرف يصعب على الالجسدي ال  

   ّاإليقاع الجسمي: نشاط حول م بقسم السنة األولى تنطيقنموذج لمذكرة معل 

 المستوى: أولى تنطيق.

 النشاط: إيقاع جسمي.

 الحصة: إيقاع حرف ]س[.

 الكفاءة المستهدفة: إكساب إيقاع الحرف ]س[.

 الجسم.و معي، الوسائل المستعملة: التجهيز الس  

       مرحلة التعرف مرحلة المالحظة
 كتساباالو 

مرحلة التحقق من  مرحلة التنفيذ  
 كتساباال

متعل مون يجهز ال
الهزاز أو  ،اعةبالسم  

      أثناء الحصة
 مالمعل   يقومو   

بحركات تسخينية 
صوتيا  لهم لمدة 

 د10

م بإصدار يقوم المعل  
صوتي لحرف ]س[ 

مع التمثيل له 
 باإلشارة.

نطق جماعي و  -
 للحرف ]س[ مع

تحقيق  ةمراعا
نطقه بالحركات 

 الخاصة به

رتخاء الجسم مع ا
صفير مع  شهيق ثم  

  حركة ضغط كبير
       رتخاء الجذعا
الذراعين و  ،الرأسو 

  قوف و  ةفي وضعي
ستنشاق مع رفع ا

اليدين إلى مستوى 
يكون و  ،الصدر

باطنهما موجه نحو 
األسفل مع حركة 

 ضغط لليدين.

إعادة الحركة من 
المتعل مين طرف 

للتأكد من القيام 
بالحركة بشكل 

سترخاء ا، صحيح
على مستوى 

 ،الرأسو  ،الجذع
 األطرافو 
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أي يكتسب المتعل م المعاق سمعيا إيقاع الحرف المقصود من خالل استعماله لكامل 
اكتساب  فمثال في ،وذلك من خالل اتخاذ وضعيات معي نة على حسب كل  حرفجسده، 

والذراعين في وضعية وقوف، واستنشاق مع رفع اليدين إلى  ،حرف]س[ يكون الرأس
، وي عد  نشاط مستوى الصدر، ويكون باطنهما موجه نحوى األسفل مع حركة ضغط لليدين

ككل يساعده على االيقاع الجسمي مهم ا جدا ، فاستعمال المتعل م المعاق سمعيا جسده 
   التعر ف على المخرج الصوتي الصحيح للحرف.
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 برنامج المرحلة األولى تنطيق:

يرتكز برنامج المرحلة األولى تنطيق على مجموعة مختلفة من  :ليومية/ النشاطات ا1
 النشاطات اليومية، والتعليمية لتهيئة المتعل م المعاق سمعيا لمرحلة الدراسة.  

 ، فالمتدخل)أخصائي نفسانية في عملية التكفلستقبال مكانة أساسي  ستقبال: لالاال - أ
الحوار و  ،بمراعاة حسن المعاملةالمعاق سمعيا، تهيئة أجواء استقبال يحرص على مربي( و 

 ،سةنتقال من البيت إلى المؤس  ة االبعمليالمعاق سمعيا ى ال يتأثر والبشاشة حت   ،الودي
 واندماجه سهال فيها. ،يكون تكييفهو 

 سة ال بأس أنبالمؤس   من التحاقهفي األيام األولى المعاق سمعيا عند عملية استقبال و 
على المتدخل و  نفصال،يتعرض لصدمة اال الى معه أحد األولياء لوقت وجيز حت   يكون
ظهار العطفو  ،ستقبالبحسن االو  ،انطمئناالو  ،باألمان المعاق يشعر  أن  الحنان.و  ،ا 

المناسبات المختلفة الكتشاف و  ،اث اليوميةدالتربية الفرصية: هي استغالل األح - ب
التفاعل معه ضمن أنشطة مباشرة لهذه و  ،التحكم فيهو  ،الفضائيو  ،التنظيم الزمانيسيرورة 
 يتعرف عليها حسب قدراته عن طريق:و  المعاق سمعيا،حيث يكتشفها  ،األحداث

 الجنس...و  ،قبالل  و  ،سماالو  ،معرفة األسرةو  ،معرفة الذات -

 الشارع.و المدرسة، و  ،البيتكتشاف المحيط: وا -

دراك و  -  الفصول األربعة...(.و األشهر، و الزمنية )أيام األسبوع،  المفاهيما 

 اكتشاف حالة الطقس.و  ،تنظيم اليومو  -

 م النظافة.تعل  و  ،ستقالليةكتساب االوا -

 (1) .ة بالحياة اليوميةص  اتنظيم األدوات الخو  ،ستعمالوا -
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أوقات ممارسة و ، ةالمناداو ستقبال، م كاال)يستحسن استغالل الوضعيات المختلفة للتعل  
 (1) .الدينية(و  ،األعياد الوطنيةو القيلولة، و وجبات األكل، و النظافة، 

  ّم بقسم السنة األولى تنطيق حول نشاط التربية الفرصية.نموذج لمذكرة معل 
 المستوى: السنة األولى تنطيق.

 النشاط: تربية فرصية.
 .م إشارة الشهورالحصة: تعل  

 المدة: نصف ساعة.
 كتساب أشهر السنة.االمستهدفة:  الكفاءة

 الوسائل المستعملة: السبورة.
        مرحلة التعرف مرحلة المالحظة

 كتساباالو 
        مرحلة التنفيذ

 كتساباالو 
       مرحلة التحقق

 كتساباالو 
كتابة تاريخ اليوم 

 على السبورة.
مر المتعل مين أ

بمالحظة التاريخ 
خاصة الشهر 
 كجانفي مثال

عن  متعل مينال أسئلة
 ماذا يمثل هذا الشهر.
اإلجابة تكون بإشارة 

كذلك و  ،هذا الشهر
نطقه كشهر جانفي 

التمثيل يكون   مثال
النطق و  ،باإلشارة
 كذلك.

   إعادة كتابة الشهر
 التمثيل له باإلشارةو 
 النطق.و 

كتابة باقي الشهور 
األخرى على السبورة 

التمثيل و  ،مع نطقها
 لها باإلشارة.

العملية من تكرار 
مع المتعل مين  طرف

شهر على  نطق كل  
التمثيل له و  ،حدى

 باإلشارة.

يعتمد نشاط التربية الفرصية على مايعيشه المتعل م المعاق سمعيا من وقائع، وأحداث، 
المعلومات في ذهن ومناسبات، وغيرها من األمور ال تي تساعد وبشكل كبير في ترسيخ 

المتعل م المعاق سمعيا، ألن  هذا األخير مي ال إلى األشياء الملموسة، فمثال في اكتساب 
ثل له باإلشارة الخاصة به كتابة شهر معي ن على الس بورة، ويم  بأشهر السنة يقوم المعل م 
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من مع الحرص على نطقه بشكل صحيح، وتكرر العملية عد ة مرات من طرف المتعل مين 
  خالل النطق، واإلشارة.

 ة/ األنشطة التعليميّ 2
 من أنشطة الل غة الهامة في حياة المتعل مين المحادثة فماهي: غة:نشاط اللّ  .1.2

وتية المستعملة يقوم برنامج المحادثة على أساس الطريقة الشفهية الص  : المحادثة  - أ
ذي ينسجم مع يعتمد أساسا على الحوار ال  و  ،كمقاربة تواصلية في مرحلة التنطيق

 م عن طريقه تدريبهم على النطقحيث يستطيع المعل   ،ينللمتعل مالمواضيع الموجهة 
 الكالم بتمثيل الشخصيات الموجودة في المحادثة.و 
 المتعل مينيبدأ درس المحادثة بتهيئة  -خطواتها:*

 قائع تساعدهم على فهم الحوار.و المتعل مين م على يقص المعل   -
 الصور المتحركةأو  ، باستعمال الصورالحوار كامالم بعد ذلك م المعل  يقد  و  -

 تركيب القصة.  المتعل مون ليفهم 

الحوار أوال ليدفعهم إلى التركيز على الصورة  ،المتعل مينم المعل   ع  م  س  ي  و  -         
 طوقة.للكلمات المن معية الس  

    قدر اإلمكان على ريوجه اهتماما بالغا للتعبير اإليمائي ال ذي يجعله يعب  و  -
 الوضعيات المختلفة ال تي غالبا ما تسمح بالتعبير عن الصورة. و  ،الحركات

 درس حرف جديد يدمج في تمثيليات حية بواسطة كلمات  م في كل  يقد  و  -

 (1) .المتعل ممشاهد تثير انتباه و 

 نموذج لمذكرة معّلم خاص بنشاط المحادثة: 

 القسم: السنة األولى تنطيق.

 الوحدة: محادثة.
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 الموضوع: )كيف حال الدب؟(

 المدة: ربع ساعة.

 .ةثالوسائل: صور المحاد

 م كيفية التعبير عن الصورة باستعمال اإلشارة.الهدف: تعل  

ر عن تركه يعب  و  ،متعل مأي صورة واحدة لكل  المتعل مين،سير الدرس: عرض الصور على 
 ما يوجد في الصورة باإلشارة. 

حيح، تدريبه على الجلوس الص   بهدف للمتعل مهو نشاط تربوي موجه  التخطيط: - ب
على التحكم في العضالت ه تدريبو ، المتعل متقوية التنسيق الحسي الحركي لدى او 

 األشكال.و  ،على رسم الخطوطه تدريبو  ،الدقيقة
المناسبة حسب مستوى كل و  ،يتم هذا من خالل استغالل وضعيات التعل م المختلفةو 

 :متعل م

 تكون باستغالل الوضعيات التالية:و  ،تحرير حركة المفاصل*  

   .الذراعو  ،تمرينات خاصة بتحريك مفصل الكتف -    

 تمرينات خاصة بتحريك مفاصل األصابع كتقطيع أشكال مختلفة من الورق -       

 الطي...و 

 (1)الفضاء...يكون باستغالل األنشطة كالل عب في و  ،البصري * تنمية التنسيق الحركي  

  ّحول نشاط التخطيط:  منموذج لمذكرة معل 
 القسم: السنة أولى تنطيق.

 الوحدة: تخطيط.
 الموضوع: الخطوط.

 دقيقة. 30المدة: 
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 طباشير.و لوحة، و  السبورة،و الوسائل: قلم، 
 ممارسة الكتابة.لحركيا  و  ،نفسيا   المتعل مة: إعداد يالقاعدالكفاءة  
 التعليمي: القدرة على تشكيل الخطوط. الهدف

 سير النشاط:
 ية: أعرض على السبورة خطوطا  مائلة.ر المرحلة التحضي -
 سية:يالمرحلة الرئ -

يرسمها و  ،يكتشف الخطوط المائلةو  المتعل م،ف كتشاف: يتعر  االو  مرحلة التعرف -1
 على الكراس(.و على اللوحة، و )في الفضاء، 

أن يتحكم في حركات الجسم برسمه للخط  المتعل ممرحلة التنفيذ: يستطيع   -2
 يستطيع أن يتحكم في حركات اليد برسمه للخط المائل على اللوحةو  ،المائل في الفضاء

 السبورة.و 
أعطيته كراس تخطيط من أجل تشكيل  متعل م المرحلة الختامية )التقويم(: كل    -3

 تشكيلها بدون صعوبة.ى يصبح قادرا على حت   بواسطة القلم الخطوط المائلة
 
 
 

 ضبط الحركات الدقيقة لألصابع: -ج

 لية:تاتكون باستغالل األنشطة الو  ،ستعمال األصابع للتخطيط على الورقا -
 الموجهة.و  ،الخربشة الحرة -
 الرمل.و  ،ومة على الورقمحو الخطوط المرسو  -
 الرمل.و  ،تتبع الخطوط المرسومة على الورقو  -
 رسم أشكال مختلفةو  ،تجاهاتاال رسم خطوط في كل   -

تنطلق أنشطة التربية الحسية من تربية الجهاز العضلي إلى تربية  :التربية الحسية. 2.2
 .(1)بالتالي بلوغ المفاهيم عن طريق وضع سلسلة من األلعابو  ،الحواسو  ،الجهاز العصبي
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 تشمل كل  و  ،الخمس على أن تكون النشاطات يومية المتعل مالتدريبات لتنمية حواس و 
  تهدف إلى:و  ،أعضاء الجسم

تنمية و  ،معيةمعي: يكون التركيز على تطوير القدرة على استخدام البقايا الس  التمييز الس   *
 التدريب على اإلصغاءو  ،في ظروف متباينةا التمييز بينه ثم   ،اإلحساس باألصوات

  وت(مصدر الص  و  ،وتمعي )شدة الص  نتباه الس  االو 

دراك و  ،األحجامو  ،األلوانو  ،القدرة على تمييز مختلف األشكالالبصري:  التمييز * ا 
 التعرف عليها.و  ،الفروق بينها

 التمييز بين مختلف األذواق.و  ،التمييز الذوقي: القدرة على التعرف *

كسابه القدرة على التمييز بين طبيعة ا  و  المتعل م،مس: تدريب التمييز عن طريق الل   *
 األشياء.

تدريبه على و  ،يز بين مختلف الروائحالتميو  ،التمييز بين الروائح: القدرة على التعرف *
 م التالية:ضعيات التعل  و  من خالليتم و  ،التنسيق بينهاو  ،سهااستعمال حو 

 لورق.استغالل األشكال المختلفة من وااإلثارة، و  ،لعبة الغميضة -

 التصنيف الهادف.و  ،لعاب التفكيكمجموعة من أو  -

 تجميع عينات من األحجار مختلفة األحجام.و  -

 قهوة...و ستعمال المواد ذات الرائحة من عطر، وا -

 أ صوات الزمالء...و م، المعل  و الهاتف،  :ستغالل األصواتوا -

 اسمه.و  ،ستغالل وسائل سمعية بصرية تحتوي على صورة الشيءوا -

نجاز أو  ،ةيمي  الوسائل التعلم استغالل بعض مس: على المعل  . تدريب حاسة الل  1.2.2 ا 
 (1) على: المتعل معاب تربوية هادفة لتنمية قدرة أل
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التمييز بين األشياء و الخفيفة، و  ،التمييز بين األشياء الثقيلةو البرودة، و  ،التمييز بين الحرارة
 الجامدة.و  ،التمييز بين المواد السائلةو المتشابهة، 

       بعض السوائل مختلفة الروائح و  ،بعض الروائح شفيكتتدريب حاسة الشم:  .2.2.2
 .التوابلو 

 ستعمال لعبة الغميضةاالظالم )و  ،. تدريب حاسة البصر: التمييز بين النور3.2.2
  .اإلثارة(و 

استعمال و  معي هو التجهيزالشرط األساسي للتدريب الس   مع: إن  . تدريب حاسة الس  4.2.2
التمييز و  ،ع لألصواتستماالعلى االمتعل م  ب  ر  د  ها ت  ألن   ،المناسبةو  ،اعات الالزمةالسم  
  بينها.

ستجابة لها )تمارين من ثم االو  ،يحدد مصدرهاو  ،ينتبه لهاو يكتشف األصوات،  -
 التعرف(.

ربطها  ثم   ،التمييز بين مجموعات من األصوات المختلفة بعضها عن بعض -
 المختلفة.صوات الصادرة عن اآلالت بمصادرها مثال: األ

الطفل... و  ،الرضيعو المرأة، و كصوت الرجل، أصوات األشخاص  التمييز بين -
 )تمارين الفهم(.

  الصفارةو الجرس، و لهاتف، ستعمال في البيئة: اشائعة االاألصوات  التمييز بين كل   -
 النقود..و 

بين مختلف  التمييزو  ،تشافكاالو  . تدريب حاسة الذوق: القدرة على التعرف5.2.2
 (1)  تصنيفهاو  ،األذواق
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  ّم بقسم السنة األولى تنطيقنموذج لمذكرة معل : 

 القسم: أولى تنطيق.

 .الوحدة: تربية حسية

  مس.الموضوع: حاسة الل  

 المدة: نصف ساعة.

 الوسائل: مختلف الوسائل )قماش، ورق(.

 األحرش.و  ،الكفاءة القاعدية: التعرف على األملس

 األحرش )الخشن(.و  ،األملسالهدف: مفهوم 

 سير الدرس: 

 ه أكثر نعومة.لمس شعر زميلهم ألن  يطلب من البقية و  ألحد المتعل مين، اسأمل ايقارب شعر 

يفعلون ما طلب منهم المربي ما عادا واحد منهم يعارض مالمسة خده  المتعل مين كل   -
 ه أحرش.ملس إن  أ غيرلشعر صديقه، شعره 

يطلب و  ،ه أحرشبعدها يؤكد أن  و  ،لكي يتأكد المتعل ميقوم المربي بلمس شعر ذلك و  -
   .التأكد من ذلك المتعل مينمن بقية 

عدة أقمشة )قطعة من القطن  المتعل مينيضع المربي أمام  المكتسب:التحقق من و  -
ما هو خشن في و  ،يطلب منهم وضع ما هو أملس في جهةو  ،الصوف....إلخ(و الجلد، و 

 جهة أخرى.
حركات تجعله قادرا  على الوصول  المتعل متعتمد على تدريب  التربية النفسية الحركية:/ 3
بحيث يكون قادرا  على القيام بمختلف الحركات  ،لى توازن جسدي في مختلف الوضعياتإ
 (1)تهدف إلى:و  ،تي تعطيه المهارات الالزمةال  

 كتساب صورة الجسم: من الوسائل التالية:ا .1.3
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 رسومات تمثل أوضاع الجسم المختلفة.و  عبألعاب الظل، ل   -
طارات.أو  المرور من خالل حلقاتو  -  ا 
 تركيب أجزاء جسم لعبة على شكل إنسان.و  ،فكو  -
 .ستخدام العرائسوا -

يتم بصورة  التعل م المعاق سمعياتطور تغلب الجانبية لدى  إن  :  *. تعزيز الجانبية2.3
 ،تلك المنجزة تحت الطلبأو  أثناء النشاطات العفويةيظهر ذلك و  ،طبيعية أثناء النمو

استعماله في  المتعل م المعاق سمعياذي يفضل بالحركات المعتادة تبين لنا الجانب ال  فالقيام 
فضل يتي تمرينات التصويب تدلنا على العين ال   على المستوى البصري، إن  الحياة اليومية 

تجربة القذف  لى مستوى األطراف السفلى فإن  ا عأم   ،استعمالها المتعل م المعاق سمعيا
 ،نوعية الحركةو  ،استعمالها المتعل متي يفضل جل ال  بالكرة تعطينا معلومات عن الر  

يتحكم في مختلف حركات  المتعل متعزيز الجانبية تعمل على جعل و  ،توزيعها في الفضاءو 
 جسمه.

 م التالية:يمكن استغالل وضعيات التعل  . التوازن: 3.3

 جل واحدة.المشي على أربع، القفز على ر  و المشي على مقعد طويل،  -1

) الصعود نتقال في الفضاءاالو ى آخر بوضعية الجلوس، لنتقال من كرسي إاالو  -2
 (مرآة..الال المشي إلى الخلف باستعمو  ،رتقاءاالو 

القفز و )وضعية الضفدع(، الحفاظ على التوازن، والقفزو  ،جل واحدةالوقوف على ر   -3
 ،الفمو  ،على الرأسمع جعل أشياء نتقال من مكان آلخر االو جلين منفرجين، على ر  

 ظهر اليد.و  ،الكتفو 
 (1) م التالية:ستغالل وضعيات التعل  ا. البناء الفضائي: يمكن 4.3
 تحت...، م مفاهيم الفضاء: فوق: تعل  المرحلة األولى -

                                                           

 أربع، على المشي بالخطوات، المشي العادي، المشي) المشي الجانبية لتعزيز استغاللها يمكن ال تي الوضعيات من *
 القفز...( الممرات في الجري الحواجز، عبر الجري الرياضة، قاعة في الحر الجري) الجري ،.....(ركبتين على المشي
 .واحدة ر جل على القفز الر جلين، على
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 يسار.و  ،يمينو  ،خلفو  ،أمامو  ،خارجو  ،داخل :م مفاهيم المكانتعل  و  -   
 قريب.، م مفاهيم المسافة بعيدتعل  و  -

ة دميعب بالالل  و التعرف على األعضاء، و ، لثانية: البناء الجسدي في الفضاءالمرحلة ا -
 .اليسرى(و )اليمنى، جزائها(، التعرف على األطرافأتركيب و  )فك

عادة تشكيل رسم و المرحلة الثالثة: البناء الجسدي في الفضاء،  - عادة الحصة و جل، الر  ا  ا 
 عالمات المرورو وت، تحديد اتجاه مصدر الص  و (1) اليسرى(و  ،السابقة )األطراف اليمى

 تجاه.األسهم لتحديد االو  ،الجيرو  ،رستعمال خطوط الطباشيوا

المتعل م على و  أسهم...(و  مقاعد،و تحديد معالم الطريق بمؤشرات خارجية )أشجار، و  -
 .خط النهاية خط البداية إلىذلك من و  ،من خاللها السير

 أعمال البناءو  ،الرسمو  ،كتساب الترابط اليدوي البصري من خالل األشغال اليدويةوا -
 يمكن استغالل اللعب بالوسائل التالية:و  ،ألعاب التصويبو  ،التركيبو 

 جواهر. مجموعةأو  تجميع حبوب المعكرونة في خيط طويل -

 األلوان.و  ين باستخدام الفرشاةالتلو و  ،الرسمو  -

كنماذج  استغالل الصناديق مثال  و  ،النبال للتصويبو  ،ستخدام لعب المسدساتوا -
 للتصويب عليها.

 التزريرو  ،تشكيل عقد من الخيطو  ،الربطو  ،التقطيعو  ،التلصيقو  ،ستعمال القصوا -
 التنقيط للتحكم في الحركات الدقيقة.و 

التشكيل و  ،باستعمال األلوان المائيةالموجه و  ،ستعمال السبابة في الرسم الحروا -
 الحر بالعجين.

على عمليتي المتعل م ستنشاق الورد لتدريب وااستخدام الصفارة، و  ،نفخ البالوناتو  -
  (1)الزفيرو  ،الشهيق
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  ّفي التربية النفسية الحركية  منموذج لمذكرة معل: 

 لى تنطيق.و القسم: األ

 الوحدة: التربية النفسية الحركية.

 الموضوع: أجزاء الجسم.

 المدة: نصف ساعة.

 ورقية مفككة. الوسائل: دمية

 الكفاءة المستهدفة: تعيين أجزاء الجسم الرئيسية.

 :مرحلة المالحظة 
 أطراف 4فق أجزاء الجسم الرئيسية )رأس، و  رقية أين تركب القطعو  عرض دمية -

 جذع(.
 كتشاف:االو  مرحلة التعرف 
عادة ترتيبها.و  ،التعرف على أجزاء الجسم الرئيسية بتفكيك الدمية المتعل ميستطيع   -  ا 
 تكرر العملية عدة مرات.و   -
 :مرحلة التنفيذ 
جسم أو  ،أجزاء جسمهو  ،ة للدميةالرئيسي  بين أجزاء الجسم على الربط المتعل م قدرة  -
 رفيقه.
 :مرحلة التقويم 
   لترتيب نماذج ألجسام مختلفة من الورق المقوى متعل م ألعاب تركيبية يقوم بها كل    -

 الدمى.و 
 تهدف أنشطة التربية الرياضية إلى : / التربية الرياضية:4

 ،األحجامو العد، و ة للتربية الرياضية )القياس، بالمفاهيم األساسي   المتعل م دتزوي -
 (.األوزان...و 
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التعرف على بعض المفاهيم و  ،استعمال األدوات مثل المسطرةو  القدرة على التمييز -
 المكانية )أمام، وراء، بجانب...(.

 توظيفها.و  ،التعرف على أنواع الخطوطو  -
  ترتيبهاو  ،األوزانو  ،التعرف على التمييز بين األطوالو  -
ذلك بالتدرج إليصال المفاهيم الرياضية بالربط و  ،م المختلفةستغالل وضعيات التعل  وا -

 .لعابالمدلول عن طريق األو  ،بين الدال
   ،دائرة.و مثلث، و مستطيل، و األشكال الهندسية: مربع 
   العالقات الرياضية: عن طريق رسم دائرة كبيرة، دائرة صغيرة إليصال المفاهيم

 القدرة على ترتيب األشياء حسب حجمهاالمتعل م صل إلى إكساب نأصغر( لو )أكبر، 
 (1)وزنها.و 

II.  المرحلة الثانية تنطيق: برنامج   
 غة الموجهة: طبيعة اللّ -1

المعاقين المتعل مين الرئيسي تطوير لغة  هم األرطفوني أن يكون عمليجب على المعل  
 عتماد على:سمعيا  باال

 أن ينتبهوا بغرض القراءة على الشفاه.و  ،اعاتأن يسمعوا: بواسطة السم   -
 غوي.م يستعملوا هذا النطق إلنماء الرصيد الل  ثمن و  أن ينطقوا:و  -
 يتمكنوا من استعمال كتبهم في المراحل الدراسية القادمة.ى أن يقرؤوا: حت  و  -

   المحتوى الدللي:  ثمن حيأ 
 ة باأللوانالخاص  )المفردات الجديدةوتية الجديدة المنفردة، تثبيت الوحدات الص   -
 الزمان...(.و  ،المكانو  ،ستفهام)االتراكيبو  صيغو ، األحجام...(و 
 ،بعض األشياء ييسم  و الوصفية، و  ،واريةيتواصل في الوضعيات الحو  ،يتفاعلو  -
)ظرف يشرحو أحمر...( و يوضح األلوان)أبيض، و يوظف الرصيد المكتسب، و ، يصفهاو 

 وراء، فوق، تحت...(. المكان، أمام
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 من حيث المحتوى الشكلي: ب 
 شارةأسماء اإلو  ،كأدوات العطف يب النحوية البسيطةالتراكو  ،يستعمل بعض الصيغ

  يستعمل الجمل الفعلية، و يستعمل بعض أدوات النفي)ال، لن، لم(و لمنفصلة، الضمائر او 
 م مبادئ الصرف.يتعل  و يستعمل الصفات، و 

 الكـــــــــــالم:-2

 ات )الفونيمات(.تتثبيت بقية المصو و  تعليم -

 وتية.النطق التدريجي للعبارات المتدرجة في الصعوبة من الناحية الص  و  -

 غوية.الل   المتعل مالعمل على المحافظة على مكتسبات و  -

 تحسين إيقاع الكالم.و  -

 ترتكز عملية التنطيق في المرحلة الثانية على: تقنيات التنطيق:- 3

 معية:التربية السّ و  ،القراءة على الشفاه*

 معية.البقايا الس  و  ،تكوين مفردات انطالقا  من الحركات الشفوية -
 صعبة التمييز.أو  ،عبارات الجديدةلتمرينات حول او  -
 ءة على الشفاه.رو غة المقطالقا  من الل  نمعية االتربية الس  و  -
 (1)  .بدونهاأو  ،اعةل السم  استعمال الدائم للقراءة على الشفاه باستعماال -

  ّم بقسم السنة الثانية تنطيق حول قراءة الشفاه:نموذج لمذكرة معل 
 القسم: السنة الثانية تنطيق.

 الوحدة: قراءة الشفاه.
 د. 45المدة: 

 الحصة: تقويم الوحدة الصوتية ] ظ [.
 معيةالتعرف على خصائصه الس  و  الكفاءة المستهدفة: إصدار الوحدة الصوتية ] ظاء[

 المرئية.و 
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 صور.و سوفاك، و سبورة، و الوسائل: مرآة، 
 

 مرحلة التعرف       مرحلة المالحظة
 كتشاف          االو 

 التنفيذ مرحلة   
 

 مرحلة التقويم   

نقوم برسم حرف    
" ظ" على 
نجهز و السبورة، 

متعل مين ال
 اعات           بالسم  

نذكرهم و 
بالوحدات 

وتية السابقة الص  
ثم القيام 

 بحركات معينة

نقوم بإظهار بعض 
ور المألوفة لدى الص  

تي ال  و  المتعل مين،
تتضمن أسماؤها 

 حرف " الظاء" مثل:
 مظلة، ظل، محفظة 

نبدأ بتدريب  
على  المتعل مين

 " الظاء"خرج حرفم
 هو نطعي جسميو 

حيث يضع الفاحص 
 سان بين األسنانالل  
يضع المفحوص و 

يده أمام الفاحص 
ليشعر بخروج الهواء 

يضع يده على 
الحنجرة ليشعر 

يقوم و  باإلهتزازات
 بنطق " ظ " 

تكرر العملية عدة 
مرات بصفة جماعية 

 ندون كل   ية ثم  فرد ثم  
ما ينطقه من حركات 
 مع مراعاة الدال    

 المدلولو 

في حال وجود 
عيب في أو  صعوبة

المتعل مين النطق عند 
 نقوم بالتصحيح     

إلى النطق  همنوجهو 
فإذا نطق  ،الصحيح
مثال " الذال   المتعل م

" بدل " الظاء"   
تضخيم  منهنطلب 
الشعور و  ،وتالص  
هتزازات على باال

 مستوى الحنجرة 
نكرر العملية عدة 

مرات إلى أن 
ما   المتعل ميستوعب 

   .نطقه

يتم من خالل نشاط القراءة على الشفاه إكساب مميزات الحرف الس معية، والمرئية للمتعل م 
وباالعتماد على مجموعة من الوسائل، فمثال في إكساب المتعل م  ،المعاق سمعيا
[ يقوم المعل م بعرض صور ألسماء تتضمن هذا الحرف ليتعر ف المتعل م حرف]الظاء
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المعل م إلى كيفية نطق هذا الحرف من خالل المعاق سمعيا على شكله، ثم  بعد ذلك ينتقل 
تحديد مخرجه، حيث يضع المعل م الل سان بين األسنان، ويضع المتعل م المعاق سمعيا يده 

ويقوم  ،يده على الحنجرة ليشعر باالهتزازات ، ثم  يضعأمام الفاحص ليشعر بخروج الهواء
 بنطق حرف ]الظاء[. 

 ة:األنشطة التعليميّ 
 :تتمثل النشاطات اليومية في: النشاطات اليومية/ 1
 : ستقبالال  - أ

هتمام من اال بد  لتحاق هاما ، لذلك الل لاليعتبر اليوم األو  لتحاق اليومي: اال -
المقاومة ة صعبة التكيف بسبب رعاية الحاالت الخاص  و  ،مرافقتهمو  ،بالمعاقين سمعيا
 سرور.و  ،ذي يكون  من المفروض وسط فرحللوسط الجديد ال  

بحيث   ،)ة( على السواءالمربيو  المعاق ة بالنسبةستقبال أهميلالستقبال اليومي: اال  -
 جتماعيمحيطهم االو  ،لمعرفة حياتهم المعاقينأن يستجيب هذا األخير لتساؤالت  بد  ال
 ستقبال.األناشيد يجب أن تدرج ضمن اال شير إلى أن  نو  األسري،و 

للمربي أن يكون  ال بد  و سلوكاته، و  ،طباعهو  ،المعاق سمعيا  يعني استقبال مزاجهاستقبال و 
في الفضاء  المعاقتي ستحدد اندماج ها هي ال  هذه العناصر ألن   قادرا  على سير كل  

 التربوي.

 النشاط في هذه المرحلة باستغالل األحداث اليوميةيستمر هذا  التعليم الفرصي: - ب
تي من اختيار المواضيع ال  و  ،انتقاء الطرائق المستخدمةو  ،المناسبات في توجيه العملو 

 بينها:
 جنسه(.و سنه، و لقبه، و اسمه، و معرفة األسرة )يعرف نفسه، و  معرفة الذات -
 الغد...(.و اليوم، ،والفصول،و واأليام) األشهر، اإلدراك الزمنيو  يب على التنظيمر التدو  -
جتماعية المعاق سمعيا  على العادات العملية الحسنة المستمدة من القيم االوتعويد  -

ممارسة القواعد األولية للحياة المدنية )يتعرف على السلوكات ذات و  ،ستئذان(االو )التحية، 
 .(1)(الدينيةو  ،الوطنيةيشارك في المناسبات و يتعرف على قواعد النظافة، و الطابع المدني، 
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 ستقاللية.كساب االا  و  -

 يعتمد تعليم الل غة في هذه المرحلة على مجموعة من األنشطة هي:: غةأنشطة اللّ / 2

 يبنى نشاط المحادثة في هذه المرحلة على: المحادثة:  - أ
 .المتعل م المعاق سمعياترسيخ الحوار في ذاكرة و  ،أداء األدوار -
ضافة كلمات جديدة و  ،ستعمال المفردات المكتسبةوا - يتم توظيف المفاهيم  بحيثا 

 أثناء سير الدروس في الحياة اليومية. الجديدة
 كأن يطرح ،الوصفيةو  ،يتواصل في الوضعيات الحواريةو  ،يتفاعل المتعل مجعل و  -

 ة.طيجيب عن األسئلة البسيو 
 نتباه نحو المخاطب.يوجه االو  -
ثراء و  رة عن شيء ما )توظيفالمعب  يصفها كأن يستعمل الكلمات و  ،اءيي األشيسم  و  - ا 

 غوي(.الرصيد الل  
 يحترم تسلسل األحداث.و يتخيل نهاية قصة، و يصف مشاهد الصور، و  -
 .  *يتعرف على الكلمات المكتسبةو  -
في هذه المرحلة أن يتحكم في مبادئ الكتابة للمتعل م المعاق سمعيا يمكن  التخطيط: - ب

 .كم في وضعية الجلوسحيتو  ،حيث يستقيم ،من خالل التحكم في حركات الجسم
 .التحكم في العضالت الدقيقةو  ،التنسيق الحسي الحركيو  -
ق بالفضاء من خالل التحكم في حركات اليد عن طريق القيام حل مشكالت تتعل  و  -
 التلوين في استغالل الفضاءو  ،مكرسم خطوط في الفضاء بتقليد المعل   ،رين يدويةابتم

 على الكراس.و  ،على اللوحةو مثال: كتابة حروف في الفضاء، على السبورة، 
 تأكيد الجانبية.و  ،تصحيحو  -
 يمارس عملية التخطيط بمختلف أشكالها.و  -
 (1) القدرة على مسك القلم.و  -

                                                           

 عند الل غة ملكة  وتنمية بالعاديين، مقارنة إضافيا مجهودا يتطلب سمعيا المعاقين طرف من الل غة اكتساب عملية إن   *
 يستلزم[ قط] كلمة المتعل م إكساب مثل( ولغوية وشكلية، وظيفية،) األبعاد متعدد لغويا رصيدا إعطاؤه ويتطل ب المتعل م،
 .الكلمة نطق عند عموما والجسم الوجه، وتعبيرات الل فظي، مدلوله صورته رؤية

 .41،42منهاج التنطيق/ (  1)
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  (1)نتقال من رسم الخطوط إلى رسم األشكالاال -
  ّالتخطيط:نشاط م بقسم السنة الثانية تنطيق حول نموذج لمذكرة معل 

 القسم: السنة الثانية تنطيق.

 النشاط: تخطيط.

 .(الميم)الموضوع: كتابة حرف 

 الضوابط الكتابية له.و  ،"ى معرفة مختلف أشكال حرف " الميمالهدف: القدرة عل

 سبورة.و قلم الرصاص، و الوسائل: ألواح، 

 سير النشاط:

 نطالق :وضعية اال 
  .مراجعة قراءة الحرف في وضعيات  مختلفة  -
  لتشويقهم لرسم الحرف المقروء. المتعل مينم السؤال على يطرح المعل  و  -
 . السندات المكتوبة لمختلف الحروف المدرسيةو  ،يستعمل اللعب بالبطاقاتو  -
 تي تحمل الحرف المستهدف.استخراج البطاقة ال   المتعل مينم من يطلب المعل  و  -
 كتشاف:االو  ،مرحلة التعرف 

تدريب و تدريب الذاكرة، فرديا رسم الحرف في الفضاء)المتعل مين م من يطلب المعل   -
 اإلدراك البصري الحركي( 

 كتابته على اللوحة. و  ،في األخير رسمهو  ،تشكيل الحرف بالعجينةو  -
المتعل م وضعياته على السبورة مع توجيه انتباه و  ،م الحرف بكل حركاتهيكتب المعل  و  -

 إلى هذه العملية.
 .(الثانويةو  ،مسبقا الحروف الرئيسية المتعل مالتركيز في كتابة الحرف ) يعرف و   -
 :مرحلة التقويم 

 تلوين الحرف المراد تعليمه. المتعل مينيطلب من و  ،م كلمات على السبورةيكتب المعل  
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   م:مؤشر التعل 
  الحروف األخرى.و  ،القدرة على التمييز بين الحرف المستهدف -
 القدرة على كتابة الحرف المستهدف كتابة سليمة.و  -

  التربية الحسية:/ 3

 تنميتها بهدف:و  ،لبعض المعارف الحسية على تدريب حواسه المتعل مكساب إيعتمد في 

 مس(...)الل  اليد، )البصر(مع(، العينتسمية األعضاء الحسية: األذن )الس   -
دراك العالقات المكانيةو  -  األحجام(.و األلوان، و التشابه )األوزان، و  ،ختالفأوجه االو  ا 
م عليه مع تسميته ذي يعرضه المعل  حيث يستطيع التلوين بالقلم ال   ،كتشاف األلوانوا -

 ثم يختار قلم التلوين المناسب. ،األسنانو الموز، و الليمون، و مثل: السماء، 
 تنويع الخبرات الحسية.و  -
 .نتباه الحسيتنمية االو  -
 النفسية الحركية:  التربية/ 4

الوصول  على حركات تجعله قادرا  على المتعل م المعاق سمعياتعتمد أساسا  على تدريب 
لمختص يطلب من او  أنشطته وفق طبيعة الوضعيات، ضبطو  ،إلى التحكم في التوازن

بإيجاد التقنيات الكفيلة بالتحسن التدريجي عالجها و  ،ضطرابات النفسية الحركيةتحديد اال
 وتتمثل في:  للمتعل م
 كالقص الحركة الدقيقة الالزمةو  ،تمارين خاصة بالحركات الشاملة)الحركة العامة -
 .الطي بتناسق ومرونة(و التلوين، و الكتابة، و 
كتحديد اتجاه جسمه للمتعل م خاصة الزمان حسب معالم و  ،التموقع في المكانو   -

 .في الفضاء
وحدوده الحسية الحركية كأن ينجز حركات  ،التعرف على إمكاناته الجسميةو  -

شاريةو  ،بتوجيهات لفظية     (1) ويمكن استغالل األلعاب المائية. ،ا 
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 تطبيق قواعد الل عب الجماعيو  ،المشاركة في األنشطة الرياضية الجماعيةو  -
التربية النفسية الحركية هي تربية عن طريق الحركة تحقق  عتبار أن  األخذ بعين اال يجبو 

سمعيا  القاصر للمتعل مالحركي السليم و  ،من خاللها األهداف المرتبطة بالنمو اإلدراكي
 ضمان حرية النمو الحركي للعضالتو أهمها: إشباع حاجاته في التعبير الحركي الحر، 

هي مهارات و ،الدفع(و  ،الرميو لشد، االجذع، تنمية المهارات)و  ،خاصة عضالت األطرافو 
 قدرات المعالجة اليدوية.و  ،التحملو  ،التوازنو  ،السرعةو  ،القوة تستلزم تنمية عوامل

تجاه من مكان إلى )االعب أدوار حركية في المساحةكتساب القدرة على لوا -
   (أخر..
  في التربية النفسية الحركية: م بقسم السنة الثانية تنطيقلمذكرة معلّ نموذج 

 انية تنطيق.ثالقسم: ال
 الوحدة: تربية نفسية حركية.

 د(45-30)المدة:
 سان.الحصة: تمارين الل  

 سان.الكفاءة المستهدفة: التحكم في عضلة الل  
 ةآالوسائل المستعملة: المر 

 :مرحلة المالحظة 
 ،وسط الحلقة ميقف المعل  و  ،تشكيل نصف دائرة المتعل مينم من يطلب المعل  

 بالقرب من المرآة.و 
  ف:التعر  مرحلة  
خراج الل  و  ،م بمجموعة من التمارين: إدخاليقوم المعل        .ة مراتسان عد  ا 
 شكل دائري.بسان بسرعة في الفم لل  يدير او    

  .علىسان إلى األيجذب طرف الل  و     
خراجه و  ،سانتثخين الل  و       إلى األسفل.ا 
 (1) سان بأقصى حد إلى األسفل ثم إلى األعلى.تمرير طرفي الل      
 .(أعلىسان داخل الفم)تقعير الل  و     
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 :مرحلة التنفيذ 

 مة.تقليده في الحركات المقد   المتعل مينم من يطلب المعل   -

 سان.ى يتسنى لهم التحكم في عضلة الل  البقية تالحظ حت  و  ،النشاط يكون فردياو  -

 :مرحلة التقويم 

 ،الوقوف أمام المرآة مع مالحظة كفاءة الحركات المتعل مين من كل  م المعل  يطلب 
 تصحيح األخطاء.و 

 تهدف إلى : التربية الرياضية:/ 5

بالوسائل أو  ،ف على األعداد الرياضية: يعد عشرة أشياء مثال على أصابع اليدالتعر   -
 الخاصة بذلك. 

دراك و  دراك التوجه الفضائي: التمييز بين فوق، تحت..ا  و  -  .األبعادو  ،المسافاتا 
 دائرة.و مثلث، و رسمها: مربع، و  ،التمييز بين األشكال الهندسية -
 قليل.و دراك مفهوم الكم: كثير، ا  و  -
 كتساب بعض المفاهيم الرياضية)جمع عددين بسيطين(.وا -
 مائل(.، منحنىو يرسمها)مستقيم، و  ،ز الخطوطيمي  و  -
       لعبة الخطوط و  ،تشكيليةذلك عن طريق ألعاب و  ،المدلولو  ،الربط بين الدالو  -

 .األلعاب عن طريق الرسمو 
 الوزن،و الشكل، و اللون، و لحجم، ا تصنيف األشياء حسبو  ،القدرة على ترتيبو  -

  (1)  إلى أبعد الحدود. المتعل ميمكن استغالل قدرات و 
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 الجانب التطبيقي:

 تمهيد: 
 العادي المتعل ممر بها يال تي  ةالتعليمي   م المعاق سمعيا بنفس المراحليمر المتعل        

 ة كالطريقةمي  ه يختلف عنه في بعض األمور التعليأن   تلقى نفس البرنامج التعليمي، إال  يو 
   ب وضعا خاصا.تعليم المعاق سمعيا يتطل   بحكم أن   ،الوسيلةو 

المتعل م إذ يكون فيها  ،ةبتدائي من أهم السنوات في المراحل التعليمي  االسنة الخامسة  تعد  
لمعاق سمعيا ا للمتعل م هو الحال بالنسبةو  بتدائي،االعلى استعداد الجتياز شهادة التعليم 
 م المعاق سمعياالمتعل   بنفس المقاييس، لكن  و  ،ال ذي يجتاز هو اآلخر هذه الشهادة

نتقال إلى الطور المتوسط ة تؤهله لالبوصوله إلى هذه السنة هل تكون لديه قدرات تعليمي  و 
م المتعل  و  ،ممن المعل   جهها كل  خاصة في ظل البرنامج الحالي؟ ماهي الصعوبات ال تي يوا

 مية ناجحة؟ ة تعل  ماهي الميكانيزمات األنسب لضمان بيئة تعليمي  و  ؟اق سمعياالمع

بتدائية بوالية سمعيا اال األطفال المعوقين كانت العينة من مدرسة عينة الدراسة:-1
همزة نظرا لما لهذه السنة من أهمية بمثابتها  ،قسم السنة الخامسة بالتحديد منو  ،غليزان

ف على ة كنموذج للتعر  أخذنا مقياس الل غة العربي  و  ،المتوسطو  ،بتدائيوصل بين الطور اال
 المستىوى الل غوى عند المعاق سمعيا.أو  ،مدى القدرات الل غوية

 المالحظة  معيةالس   نوع اإلعاقة  العمر  الجنس  الرقم
 مجهزة إعاقة سمعية متوسطة سنة14 أنثى 01
 مجهز إعاقة سمعية عميقة سنة16 ذكر 02
 غير مجهز إعاقة سمعية عميقة سنة15 ذكر 03
 غير مجهز إعاقة سمعية عميقة سنة13 ذكر 04
 مجهزةغير  إعاقة سمعية عميقة سنة13 أنثى 05
 زارع للقوقعة إعاقة سمعية عميقة سنة16 ذكر 06
 غير مجهزة إعاقة سمعية عميقة سنة13 أنثى 07
 غير مجهز إعاقة سمعية عميقة سنة17 ذكر 08
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طبيعة البحث هي من تفرض طبيعة المنهج المتبع، فهناك من  إن   منهج البحث:-2
هناك بحوث تحتاج إلى منهج و  ،البحوث ال تي تحتاج إلى أكثر من منهج لتفي بالغرض

  آلية الوصف، والتحليللقد استندنا في هذا البحث على و ، واحد

 م قادرا على:أن يكون المتعل   بتدائيا مالمح الدخول للسنة الخامسةمن   

يفهم في نشاط التعبير إلى معلومات ترتبط بما يعيشه  تحويل ماو  ،يقرأ تلخيص ما -
دراك الصلة الرابطة يبن المكوناتو  ،يشاهدهو  ،وبما يحسه ،في محيطه ة األساسي   ا 

  تقديمها تقديما منظما.و  ،صللن  
 ،التعبير عن مشاعرهو  ،الجمل الكاملة لبناء أفكارهو  ،توظيف التراكيب المفيدةو  -

 يريد. فعال ال تي يعتمدها إليصال مامواقفه من خالل األو 
استقرائها لتحرير نصوص يستعمل فيها مكتسباته المختلفة بكيفية و  فهم التعليماتو  -

 مالئمة.
في تركيب  ،اإلمالئيةو  ،الصرفيةو  ،ف على وظيفة القواعد الل غوية النحويةالتعر  و  -

 حسن استعمالها.و  ،الجملة
عن تمثله للمحفوظ تمثال داال على  التعبيرو  ،جملة من القطع الشعريةستظهار وا -

  الفهم.
مالحظة بعض األساليب األدبية للنسج على و  ،تذوق الجانب الجمالي للنصوصو  -

نتاج نصوص حوارية، و  ،منوالها خبارية، و ا   وظيفية.و  سرديةو ا 

 مالمح الخروج من السنة الخامسة:

السندات المكتوبة بطالقة مناسبة لمستواه باحترام ضوابط النصوص من  قراءة كل   -
 بأداء معبر.و  ،عالمات الوقفو  ،حركات

  تكوين حكم شخصي عن المقروء.و  ،يقرأ فهم ماو  -
 (1) .التجاوب معهو  ،الشفوي في وضعية تواصلية دالة فهم الخطابو  -
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المناسب و  ،التعبير الشفوي السليم ال ذي يعكس درجة تحكمه في المكتسبات السابقةو  -
  للوضعيات التواصلية المتنوعة.

 (1) التعليمات.و  ،كتابة نصوص متنوعة استجابة لما تقتضيه الوضعياتو  -

العادي هل المتعل م المعاق سمعيا يتلقى نفس البرنامج التعليمي ال ذي يتلقاه  المتعل م بما أن  و 
نظرا  -بنفس المستوى على األرجح ال نقول-الخروج و  ،تكون لديه نفس مالمح الدخول

مع الجيد كتذوق بعض المالمح تعتمد على الس   أن  و  خاصة ،معيةلتأثير اإلعاقة الس  
ن ما على األقل هل يكون بالمستوى المتوسط بدخوله و  ،النصوص خاصة الشعرية منها ا 

الطور  ىنتقال إلنه من االهل لديه رصيد لغوي يمك  و وبخروجه منها؟  ،إلى السنة الخامسة
 المتوسط؟

 جاباتنماذج إل المعاق سمعيا أخذنا المتعل م ف أكثر على مستوى الل غة عندى نتعر  حت  و 
حيث كانت التتائج  ةالسنة الخامسة في اختبار مادة الل غة العربي   في المتعل مين بعض

  كاآلتي:

 .0.5، 03، 03.5 ،0.5 ،04.5، 03.5، 04.5، 04: 10العالمة على 

 المالحظات: (1

 المعاقين سمعيا الحظنا: المتعل مينمن خالل مالحظة أجوبة 

 العشوائية في اإلجابة.

 بتر الجمل.

 المتشابهة في المخرج.عدم التمييز بين الحروف 

 الفعل.و  ،عدم التفريق بين االسم

 النكرة. وغير ذلك...و  ،عدم التفريق بين المعرفة
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 :ةالمستويات الثالثحسب  المتعل مين المعاقين سمعياعليه يمكن أن نصنف أخطاء و 

 وصفاتها. ،يهتم هذا المستوى بالحروف من حيث مخارجها وتي:المستوى الصّ  -1

 المعاقين سمعيا بين الحروف المتشابهة في المخرج: المتعل مينيز يعدم تم 

ختلفان في ي هماوكال "ضادال" إلىحرف "الذال" قلب : (الذمةكتبت ) "الضمة"كلمة  *
 رج.خالم

الحافتين معا مع مايحاذيها من الصفحة أو  ،سانمخرج الضاد: تخرج من إحدى حافتي الل  
 شماال.أو  ،يمينا العليا الداخلية لألضراس

 أطراف الثنيتن العلويتين.و  ،سانيخرج من طرف الل  مخرج الذال)لثوي(: 

  ."الضاد" إلى "الفاءحرف "  قلب: (بفمة كتبت ) "الضمة" كلمة *

 طراف الثنايا العلوية.أو  ،مخرج الفاء: تخرج من باطن الشفة السفلى 

 "الباء".إلى التاء" حرف "قلب كتبت )منصوت(:  "منصوب"كلمة  *

 يحاذيها من أصول الثنايا العليا.  سان مع مامخرج "التاء" )نطعي(: تخرج من طرف الل  

 مخرج "الباء": تخرج من الشفتين معا بانطباقهما انطباقا أشد من الميم.

 ."الضادإلى "حرف "الصاد"  قلبكتبت )المصارع(:  "المضارع"كلمة  *

 فحة الداخلية للثنايا السفليةسان عند الصمخرج الصاد)أسلي(: تخرج بوضع طرف الل  
 بالصفحة الداخلية للثنايا العليا.و  ،وت مصطدما بهايندفع الص  و 

 . "العين" إلىحرف "الهمزة"  قلب كلمة "فاعل"  كتبت "فائل": * 

 مخرج الهمزة: أقصى الحلق. 

 مخرج العين: وسط الحلق.
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 القابلة للتصريفالكلمات تصريف و  ،يهتم بأبنية الكلمات المستوى الصرفي: -2
 التغيرات الصرفية الطارئة عليها.و 

  تب باأللف المقصورة "فاعلى"تبت "فاعلى": الميزان الصرفي "فاعل" ك  كلمة "فاعل" ك   *

استخراج فعل أجوف فكانت  المتعل مينب من ل  الفعل: ط  و  ،سماالعدم التفريق بين  *
 اإلجابة:

الفعل و  ،وليس فعل ،اسمكلمة "الدفاع" و  ،فعل أجوف: "والدفاع" المقصود )الدفاع(
 كان وسطه حرف علة. هو ما فاألجو 

تصريف الفعل "حمى" فكانت  المتعل مينلب من كيفية تصريف الفعل: ط   جهل *
 اإلجابات: 

 ".حميون، هم: "حميين"، نحن: "حمييما"، أنتما: :تحمى"، أنت: "تحمىأنت: "

   .عدم معرفة ترتيب الحروف في الكلمةأي 

    .الجملو  ،الكلماتائتالف و  ،ق بأبنية التراكيبيتعل  المستوى التركيبي:  -3

فعل  األصل هوو  "،" فعل المضارع متى تحذف:و  ،" أل" التعريفمتى توضع جهل  *
 مضارع.

 ل" فكانت اإلجابةأب "استخراج اسم معرفالمتعل مين لب من المعرفة: ط  و  ،النكرة جهل *
 كتابة"  " كلمة

 أمثلة ذلك: و  ،صها في الن  ى من خالل سياقمعاني الكلمات حت   جهل *

 الحنين= بالحنين. /  الحفاظللوطن،  شرح كلمة كفاح =

 ضد كلمة نافقوا= قاتلوا.

 اإلجابة: نتكا مثل إعراب كلمة "يتعرضون" ،عدم تركيب الجمل تركيبا صحيحا *
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عدم و  ،مفهوم، كثرة التكرار) فعل ما مصاع ما من مبى بامعه على طاه أخره( كالم غير 
 .في الكلماتالترتيب 

   التحليل: (2

ال تي و ،المتعل مينمن قبل  ل عليهاالعالمات المحص  و  ،من خالل اإلجابات
 في  ة خاصةيعانون من ضعف كبير في الل غة العربي   المتعل مين نجد أن   5/10التفوق

  قواعدها.

ة ضعيفا إذا ما قورن الل غة العربي   المتعل مين فيه ألمر طبيعي أن يكون مستوى إن  
، إذ أن  طريق النمو الل غوي معية علىأثير اإلعاقة الس  تبالمواد ال تي تعتمد الملموس نظرا ل

حيث نجده يتفوق في المواد ال تي تعتمد  ،المعاق سمعيا للتعل م هو البصر بالدرجة األولى
للمتعل م  بالنسبة -ح التعبيرن صإ-ة في تعليمها عكس المواد الجافةشياء الملموساأل
 لفمثال من خال ،الل غة مجردة تعتمد على األفكار خاصة في قواعدها ذ، إلمعاق سمعياا

ه يعتمد أن  أو  ،المعاق سمعيا يجيب بشكل عشوائي المتعل ماإلجابات ال تي رأيناها نجد أن  
"قاتلوا هي"  مثل ضد كلمة ص لينقلها على ورقة اإلجابة،في الن  على الكلمة الشبيهة 

بتر و لمعاق سمعيا، ضف إلى هذا كثرة التكرار، للمتعل م ا متشابهتان بالنسبةهما و  نافقوا"
 وغيرها.. عدم معرفة ترتيب عناصر الجملة..و الجمل، 

 غة فهذا ال يعني أن يكون بهذه الدرجةم الل  معية تأثير في تعل  لإلعاقة الس   لكن إذا قلنا أن  و 
 .؟ةغة العربيّ في اللّ  أسباب هذا الضعففماهي  ،العشوائيةو 

مع مادة  سمعيا المعاقينالمتعل مين مالحظة كيفية تعامل و  ،من خالل الزيارة الميدانية
النتائج المحصل عليها و  مين،مقابلة مجموعة من المعل  و  ،مقارنة بمواد أخرىة الل غة العربي  

ة في الل غة العربي   المعاقين سمعياالمتعل مين أسباب ضعف  أهم وجدنا أن  من ختبارفي اال
  يرجع إلى:

   ه سيرورته قالوا أن  و  ،مين حول البرنامجالبرنامج التعليمي: من خالل مساءلة المعل
   ه اليراعي ظروفهم خاصة في ظل نقص التقنياتأن  و  ،يصعب تدريسه للمعاقين سمعيا

 الوسائل المتطورة.و 
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  م معا، فالمعاق المعل  و  ،المعاق سمعيا المتعل مكثافة البرنامج: ال تي ليست في صالح
لذا نجد  ،سمعيا معرض كثيرا للنسيان خاصة المعلومات ال تي التقرن بأشياء ملموسة

، فهناك من الدروس ال تي تستغرق المتعل مم في تكرار دائم لترسيخ المعلومة في ذهن المعل  
 ا ما يعود بالسلب.ذهو  ،أكثر بكثير من الوقت المحدد

 ةم أي نقص الل غة اإلشارية الخاص  متعل  وجود مصطلحات يصعب شرحها لل 
  . بالمصطلحات األكاديمية

 المعاق و  ،كون الل غة أفكار مجردة ال تعتمد على المحسوس خاصة في قواعدها
  كان نص الكتابة مرفقاإذ كل ما مجسمات...(و ألشياء الملموسة)صور، ال إلى اسمعيا مي  

لذا نجد نتائجهم في المواد  ،ملموسة كانت المعلومة أرسخ في ذهنهمدعما بأشياء و 
 التجريبية أحسن من المواد المجردة.

   المعاق سمعيا يعتمد على حفظ المعلومات ال تي يتلقاها  المتعل م الحفظ اآللي: إن
ا نجد اإلجابات ذطريقته في الحفظ هي إعادة كتابة المعلومات مرات عدة، لو  ،حفظا أليا

 الفعل.و  ،ال يفرقون بين االسمكما نجدهم  ،هناك كلمات مكررةو   ،مبتورة
  حيث أن  أغلبهم كبار في السن  ،لم يتلقوا خدمات التدخل المبكرالمتعل مين أغلب و

 .(سنة17سنة و13مابين)فأعمارهم تتراوح 
  عدم مساعدة الوالدين البنهم في المنزل.و 

 المعاقين سمعيا: موالصعوبات اّلتي يواجهها معلّ ( 3

مين كان الحديث حول المعاقين سمعيا مع المعل  المتعل مين في سياق الحديث عن مستوى  
م الموكلة إليه مهمة تعليم المعاق سمعيا فكانت المشاكل ال تي يواجهها المعل  و  ،الصعوبات
 من أبرزها:

 من يعانون من إعاقة أخرى إضافة إلى  المتعل مينزدواجية اإلعاقة: هناك من ا
 .ضطراب النفسي الحركيمعية زائد االمثال اإلعاقة الس   ،معيةاإلعاقة الس  

  حضار و ة المعاقين سمعيا في وقت متأخر مم ا يعرقل سير العملة التعليمي  ا 
 ة.التعل مي  
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  نالمتعل مي أي عدم وجود أخصائيين أكفاء لتدريس ،مينكفاءة المعل  و  ،قلة خبرةو 
 . المعاقين سمعيا

  الخاصة بتعليم المعاقين سمعيا. نقص وسائل التعليم المتطورة و  
  فهم يحضرون الندوات  ،مي المعاقين سمعياعدم وجود دورات تكوينية خاصة بمعل  و

م من المتعل   ذلك تحت غطاء كل  و  ،مي المدارس النظاميةمعل  ب ةالعادية الخاص  
 البرنامج. المعاق سمعيا يتلقيان نفسو  ،العادي

  م.ها تلقى على عاتق المعل  ا يجعل المسؤولية كل  عدم تقبل األسرة إلعاقة ولدها مم  و 
  أطباء...(و أرطفونيين، و نقص المؤطريين) نفسانيين، و  

 الحلول المقترحة:( 4

 ة ا يسهم في سيرورة العملية التعليمي  تكييفه مم  و  ،التقليل من كثافة البرنامج التعليمي
 مية.التعل  
   تكون في مساحة و  ،صوص بصور ذات ألوان ملفتة للنظرالكتب: البد  من إرفاق الن

يلفت  ى العادي أول ماحت  أو  المعاق سمعيا المتعل م أكبر من ال تي تخصص للكتابة، إذ أن  
 نظره هو الصورة لما لها من تأثير.

  المعاق سمعيا المتعل مواستعمال مصطلحات قريبة من واقع  ،تبسيط الل غة في الكتبو ،
 تجنب الغريب ال ذي يصعب شرحه. و 
  إضافة إلى الكتب  -البد  من وجود كتب أخرى ثانوية خاصة بالمعاقين سمعياو

 طريقة لغة اإلشارة لتسهيل الفهم.تكون مساعدة في الشرح ب -النظامية
  المعاق سمعيا  المتعل م تنويعها حسب متطلباتو  ،وسائل التدريسو  ،قائتكييف طر و

 :التعل مو  ،واستغاللها لتسهيل التعليم

جذب و  التركيز على تقنية الحاسب اآللي لما له من مزايا في تسهيل األمور -     
 سمعيا. انتباه المتعل م المعاق

 ليسه  و  ،ا يوفر على المعل م صعوبة الشرحالشرح عن طريق الفيديوهات مم  و  - 
 على المتعل م الفهم.
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  ثارة و تعل م  و  ،الجانب النفسي من أهم الجوانب ال تي لها تأثير في تعليم د  ع  الدافعية: ي  ا 
بغض النظر  ى القدرات المتاحة لهالتركيز علو  ،من تحفيزه ، إذ البد  المعاق سمعيا المتعل م

تلقى و  إجابة صحيحة إال   المتعل مما أجاب فمثال كل   ،عن اإلعاقة من خالل التعزيزات
يدفعه و  ،فسيشعر المتعل م بالثقة في الن   هذا ماو  ،لو بكلمة شكرو  ،طرف المعل متعزيزا من 

 إلى التعل م دون ملل.
   النشاطات الالصفية من أقوى الوسائل ال تي تسهل العملية  النشاطات الال صفية: تعد

إذ أن ه  ،على التعل م سمعيا عدة المتعل م المعاقة لما لها من أثر في مساة التعل مي  التعليمي  
من إكثار النشاطات  لذا البد   ،التعرف عليها ال إلى حب  مي  و  ،ال إلى األشياء الملموسةمي  

 المعرفة. نتباه كما تنمي لديه حب  م كثير االفهي تجعل المتعل   ،خارج الصف
  مين مختصين لتدريس المعاقين سمعيامن وجود معل   البد  و . 
  البكم. ممي الص  وجود دورات تكوينية خاصة بمعل  و 
  وجود ندوات إرشادية توعوية خاصة بالوالدين لمساعدة ابنهم المعاق سمعيا.و 
  أرطفونيين، أطباء...( ،توفير مؤطرين )نفسانيينو 
  ستراتيجية العصف واوالمناقشة،  ،يات التدريس )إستراتيجية الحواراستراتيجتنويع و

    ...(كتشاف.تيجية االستراوا ،الذهني
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ة لذوي ة الّلغة العربيّ تعليميّ  موضوع واّلذي تناول ،توصلت من خالل هذا البحث  
  أنموذجا إلى أهم النتائج: -فئة الّصم البكم-الحاجات الخاصة

أهمية التدخل المبكر في حياة المعاقين، ومدى دوره في معالجتهم، والتقليل من  -1
 أثار اإلعاقة.

ة، فكّلما كانت درجة اإلعاقة الّسمعّية يمعالسّ  يتأثر النمو الّلغوي بدرجة اإلعاقةو  -2
 ضعيفا. عند المعاق سمعيا كّلما كان النمو الّلغوي شديدة

عداده لمرحلة التو  -3  .عليمأهمية رياض األطفال في تهيئة المعاق سمعيا، وا 
تؤدي األسرة دورا فّعاال في مساعدة ابنها المعاق على تخطي الصعاب و  -4

 الناجمة عن اإلعاقة.
 ة البيئة التعليمّية التعّلمّية للمعاق سمعيا.ئوأهمية تهي ،ضرورةو  -5
التنويع في الوسائل التعليمية، وحسن استغاللها يؤدي دورا فّعاال في إيصال و  -6

 المعلومة للمتعّلم المعاق سمعيا، وترسيخها في ذهنه.
ي من استغالل الجوانب اإليجابية للمتعّلم المعاق سمعيا، واستثمارها ف البدّ و  -7

 والدفع به إلى اإلبداع. ،تطوير ذاته
المعّلم، )تقوم العملية التعليمّية التعّلمية الناجحة على ذلك التفاعل القائم بينو  -8

  .، والوسيلة...(والمتعّلم
المتعّلم المعاق سمعيا مّيال بطبعه إلى األشياء الملموسة، لذا البّد من االعتماد و  -9

 وتعّلمه.على األشياء المرئية لتسهيل تعليمه، 
في المجتمع بشكل عام  ناجحة حتى تكون عملية دمج المعاق سمعياو   -11

 .والمدرسة بشكل خاص البّد من تظافر كل العوامل)البشرية، والمادية(
وضرورة المرحلة التنطيقية في إعداد المعاق سمعيا لمرحلة  ،مدى أهميةو  -11

 .عليمالت
صعوبة بالنسبة للمتعّلم المعاق سمعيا، لذا  تعّد الّلغة العربّية من أكثر الموادو  -12

   نجد نتائجه ضعيفة جدا في هذه المادة مقارنة بمواد أخرى.



 خاتمـــــــــــــــــــــة
 

168 
 

ضرورة تبسيط الّلغة، والتدرج في تعليمها من طرف المعّلم، وتجنب الغريب   -13
 اّلذي يصعب شرحه.

ودورها الفّعال في ترسيخ المعلومة في ذهن  ،أهمية النشاطات الالصفيةو  -14
 م المعاق سمعيا.المتعلّ 

حد أفرادها مصاب باإلعاقة أهمية التوعية، واإلرشاد لألسرة اّلتي يكون أو  -15
  ة.الّسمعي
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 والمراجع ،فهرس المصادر
 رواية ورش. على القرآن الكريم   
 :الكــــــــــــــــــــــــــــــــتب 
ذوو اإلحتياجات الخاصة    /أحمد بدران /أبو النجا أحمد عز الدين، عمرو حسن  -1

أمام جامعة  /المنصورة /1ط /مكتبة اإليمان /والّسمعية ،والبصرية ،اإلعاقات الذهنية
 م.1424ه،2003 /األزهر

النمو الّلغوي واضطرابات  /عبد اهلل النوايسة /أحمد عبد اللطيف /أحمد نايل الغرير  -2
 م.2009ه،1430 /عمان/ 1ط /عالم الكتب الحديث /النطق والكالم

موسوعة مصطلحات ذوي اإلحتياجات الخاصة   /إسماعيل عبدالفتاح عبد الكافي  -3
عالمية، و طبية، و تربويية، و جتماعية، ا / مركز اإلسكندرية نفسية عربي إنجليزيو ا 

 اإلسكندرية)د.ت(. /)د.ط( للكتاب/
 1ط/ دار المسيرة /التواصل بين النظرية والتطبيق/ أسامة فاروق مصطفى سالم  -4

 م.2014ه،1435 /عمان
مراد علي السيد أحمد  /مراد علي عيسى سعد، /السعيد عبد الخالق عبد المعطي  -5

 1ط /دار الوفاء /المفاهيم، النظريات، التطبيقات ،في الّصمتجاهات الحديثة اال /خليفة
 .2011 /اإلسكندرية

القاهرة    /1ط /دار الفكر العربي بناء التواصل مع الّصم المكفوفين/ /أمل عزت علي  -6
 م.2010 /ه1431

تر: بهاء  /تعليم مميز لألطفال ذوي الحاجات الخاصة /برام نوريتش /آن لويس  -7
 م.2008 /القاهرة /1ط /ل العربيمجموعة الني /شاهين

دار الفكر  /التشخيص والعالج ،ضطرابات الكالم والّلغةا /إبراهيم عبد اهلل الزريقات  -8
 م. 2014ه،1435 /عمان، األردن /3ط

دمج األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة مع / التربية الخاصة /إيمان فؤاد كاشف  -9
 م.2009ه،1430 /الجزائر /)د.ط( /دار الكتاب الحديث /األطفال العاديين
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أحمد زكي  /تر: فوزية محمد بدران /الطفل العاجز /إ.ث.م.ستيرن الزاكاستيديك  -10
 م.2013 /القاهرة /)د.ط(/ شركة األمل /صالح،

دار  /مقدمة في التربية الخاصة /عمر فواز عبد العزيز /تيسير مفلح كوافحة  -11
 م.2010ه، 1430 /عمان /4ط /المسيرة

 /دار المسيرة /ييم، وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصةالقياس، والتق*  
 م.2007ه، 1438 /عمان، األردن /3ط
دار   /المدخل إلى التربية الخاصة /منى صبحي الحديدي /جمال محمد الخطيب  -12

 م.2009ه،1430 /عمان /1ط /الفكر
 /1/ طدار الفكر /في الطفولة المبكرة /مقدمة في التربية الخاصة/ التدخل المبكر *  

 م. 1988ه،1419 /عمان
جميل الصمادي   /إبراهيم الزريقات /منى صبحي الحديدي /جمال محمد الخطيب،  -13

مقدمة في / ناديا السرور /ميادة الناظور /فاروق الروسان /موسى العمايرة /خولة يحي
 م.2013ه، 1434 /عمان /2ط /دار الفكر /تعليم الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة

 /والنطق والّلغة ،تقويم واضطرابات الصوت ،مدخل إلى األرطفونيا /حليمة قادري  -14
 م.2015ه، 1436 /األردن /عمان /1ط /دار صفاء

              / األسس النظرية والتطبيق/ اللعب عند األطفال /حنان عبد الحميد العناني  -15
 ه.1435 /عمان /9ط /دار الفكر

شركة  /حاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعلمّية،دمج ذوي ال /رنا نديم بو عجرم  -16
 م.2005 /بيروت لبنان /1/ طالمطبوعات

دار  /المدخل الحديث في التربية الخاصة /وليد السيد أحمد خليفة /ربيع شكري  -17
 م.2011 / اإلسكندرية/1ط /الوفاء

)د.ط(  /وحدة الرغايا /جتماعيالمعوق بين اإلدماج الثقافي واال /رزاق محمد نبيل  -18
 م.2007 /الجزائر

أساسيات  /وآخرون /صائب كامل الالال /شريفة عبد اهلل الزبيري /زياد كامل الالال  -19
 عمان)د.ت(. /دار المسيرة )د.ط( /في التربية الخاصة
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دراسة  ،المقررات الصوتية في البرامج الوزارية الجزائرية /مكي درار /سعاد بسناسي  -20
 م.2007 /الجزائر /وهران /1ط /األديبدار منشورات  /تحليلية تطبيقية

)د.ط(  /دار أسامة الّسمع، والتخاطب، والنطق المبكرة/ مهارات /سعيد أبو حاتم  -21
 م.2006 /عمان األردن

 /ضطرابات السلوكيةالتربية الخاصة لألطفال ذوي اال/سعيد حسني العزة  -22
 م.2009ه، 130 /عمان /2ط /دار الثقافة /والعالج ،واألسباب ،التشخيص

  1ط /دار المسيرة /وتعليم المعوقين سمعيا ،تربية /سعيد كمال عبد الحميد العزالي  -23
 م.2011ه، 1432/عمان

 /عمان/ 2ط /دار المسيرة /والعالج، التشخيص، والكالم ،النطقاضطرابات *   
 م.2014ه، 1435

دار / تطبيقيةقراءات نظرية ونماذج ، أدب األطفال /سمير عبد الوهاب أحمد  -24
 م.2006ه،1426 /عمان /1ط /المسيرة

المجلس األعلى  /الدليل المهني للترجمة والمترجم بلغة اإلشارة/ سمير محمد سمرين  -25
 م.2013 /األردن /عمان /1ط /لشؤون المعوقين

تجاهات معاصرة في رعاية وتنمية مهارات األطفال ذوي ا /سوسن شاكر مجيد  -26
 م.2018ه، 1429 /األردن /1ط /دار صفاء /الحاجات الخاصة

تعديل سلوك األطفال  /تقديم:  رشاد علي عبد العزيز /صالح عبد المقصود السواح  -27
 م.2009 /اإلسكندرية /1ط /دار الوفاء /النظرية والتطبيق  /المعاقين سمعيا

الوادي   /1ط /مطبعة مزوار /علم األصوات بين القدامى والمحدثين /عادل محلو  -28
 م.2000 /الجزائر

األساليب التربوية  /سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة /عبد الرحمان سيد سليمان  -29
 م.2001/مصر /القاهرة /1ط / مكتبة زهراء الشرق/والبرامج العالجية

مكتبة األنجلو  /التربية الخاصة وبرامجها العالجية /عبد الفتاح عبد المجيد الشريف  -30
 مصر)د.ت(. /القاهرة /1ط /مصرية

 /المكتب العربي للمعاق /وسمعيا ،وبصريااقين عقليا، وحركيا، أساليب رعاية المع*
 م.2016 /مصر الجديدة /1ط
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القاهرة  /1ط /دار الجوهرة /مدخل إلى التربية الخاصة /عبد القادر شريف  -31
 م. 2014ه، 1435

 ه.1421 /دمشق /1ط /دار الفكر /معاقون وليسوا عاجزين /عدنان السبعيني  -32
كتب الدار  /النشأة والتطو /المدارس الصوتية عند العرب /عالء جبر محمد  -33

 م.2006ه، 1427 /بيروت، لبنان /1ط /العلمية
عمان   /3ط /دار الفكر /قضايا ومشكالت في التربية الخاصة /فاروق الروسان  -34

 م.2013ه، 1434

والتوريد بالتعاون مع رعاية ذوي الحاجات الخاصة  الشركة العربية المتحدة للتسويق * 
 م.2013 /القاهرة  1ط /جامعة القدس المفتوحة

ه  1433 /األردن /عمان /1ط /دار الثقافة /اإلعاقة الّسمعية /فؤاد عبيد الجوالدة  -35
 م.2012

/ 1ط /دار الثقافة /البرامج التربوية واألساليب العالجية لذوي الحاجات الخاصة*
 م.2012ه، 1433 /عمان، األردن

 /موسى العمايرة  وآخرون /سهى طبال /لينا بن صديق /حاتم الخمرة/فتحي جروان  -36
 م.2013ه  1434 /عمان /1ط /الطلبة ذوي الحاجات الخاصة دار الفكر

عمان، األردن   /1ط /دار أسامة /سيكولوجية اللعب عند األطفال /فضل سالمة  -37
 م 2014

، وبحوث التدخل      التأهيلو  ،اإلعاقات الحركية بين التشخيص /فهمي علي محمد -38
 م.2008 /األزاريطية، اإلسكندرية /)د.ط( /دار الجامعة الجديدة ،رؤية نفسية

 م.2008عمان  /2ط /دار وائل /مدخل إلى التربية الخاصة قحطان أحمد الظاهر/  -39
تجاهات الحديثة في بحوث ودراسات      اال /وليد السيد خليفة /كامل منصور الشربيني  -40

 م.2013 /اإلسكندرية /1ط /دار الوفاء /الخاصةالتربية 
/ دار تعريب: جورجيت حداد /التفتح النفسي الحركي عند الطفل /ليونيل روستان  -41

 م.2001 /بيروت، لبنان /1ط عويدات/



174 
 

ه  1432 /عمان /3ط /دار صفاء /تأهيل المعاقين سمعيا /ماجدة السيد عبيد  -42
 م.2011

نتاجها للع *  /دار صفاء /اديين وذوي اإلحتياجات الخاصةالوسائل التعليمّية وا 
 م.2011ه، 1432 /األردن/1ط
ضطرابات النطق، والكالم، والّلغة، وعالقتها ا /محمد أحمد محمود خطاب  -43

 م.2015 /القاهرة/ 1ط /ضطرابات النفسية، المكتب العربي للمعارفباال
المكتب الجامعي  /واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي /محمد سيد فهمي  -44

 م.2002 /اإلسكندرية /)د.ط( /الحديث
عمان  /1ط /دار الثقافة /قضايا وأرآء في التربية الخاصة /محمد صالح اإلمام  -45

 م.2010ه، 1431
دار الفكر   /دليل الطلبة والعاملين في التربية الخاصة /محمد عامر الدهمشي  -46

 م.2007ه، 1428 /عمان، األردن /1ط
  /)د.ط( /دار الطالئع /قاموس لغة اإلشارة )الجزء األول( /محمد علي كامل  -47

 )د.ت(.  /القاهرة
مكتبة  /سيكولوجية التخاطب لذوي اإلحتياجات الخاصة /محمد محمود النحاس  -48

 م. 2006 /جمهورية مصر العربية /1ط /األنجلو مصرية
سيكولوجية األطفال ذوي  /خليل عبد الرحمان المعايطة /مصطفى نوري القمش  -49

  /عمان، األردن /1ط /دار المسيرة /مقدمة في التربية ،اإلحتياجات الخاصة
 م.2007 /ه1427

دار الفكر   /مقدمة في اضطرابات التواصل /ياسر سعيد الناظور /موسى عمايرة  -50
 م.2014ه، 1435عمان، / 2ط
وضعاف الّسمع  التوجهات المعاصرة في تعليم الّصم/ ميرفت محمود محمد علي  -51

 م.2013ه، 1434 /عمان /1ط/ دار الفكر
دار  /تطور الّلغة عند األطفال /محمد صواطة /حسين الدراويش نبيل عبد الهادي/  -52

 م.2007 عمان/ /1ط /األهلية
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  1ط /دار أمجد /صعوبات التعّلم الشائعة برياض األطفال /هدى عبد الواحد سالم  -53
 م.2015األردن،  /عمان

التعّلم النشط لدى المعاقين سمعيا في  /سربناس ربيع وهدان /وليد السيد خليفة  -54
 اإلسكندرية.  /1ط /دار الوفاء /ضوء علم النفس المعرفي المفاهيم، النظريات، البرامج

55- Joseph,R. Boyle, Mary, Provost  إستراتيجيات تدريس الطلبة ذوي
مراد أحمد  /تر: عماد محمد علي /منحى طريقة الحالة /اإلعاقات في صفوف الدمج

 م.2015ه، 1436 /عمان /1ط /دار الفكر /البستنجي
تصال والنشر             المؤسسة الوطنية لال /قاموس لغة اإلشارات المدرسي   -56

 .2017واإلشهار،
 :المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 

إلعاقة الّسمعية واإلعاقة البصرية أثر ا /حاج موسى /إخالص محمد عبد الرحمان  -1
بود  /دراسة حالة المعاقين المسجلين باتحاد الّصم المكفوفين،على شخصية المعاق

والتربوية جامعة ود  ،مجلة العلوم النفسية /م2012مارس، ديسمبر /مدني للقبرة
 السودان. /مدني األهلية

مجلة البحوث       /الصم بين ضرورة التصحيح وواقع التقييم /حميدة عوايجية  -2
 م.2015، 11العدد  /عنابة، الجزائر /جامعة باجي مختار/ والدراسات اإلنسانية

تطور تقنيات التعليم  /أمير عبد الصمد علي سعود /رضا عبد البديع السيد  -3
للمعاقين سمعيا ودورها في تحسين التحصيل األكاديمي بمؤسسسات التعليم 

مجلة كلية التربية  /رب بعض الدولدراسة مقارنة في ضوء تجا /السعودي
حيزران / 33العدد /العراق ،جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

 م.2007
األكاديمية ، التجربة الجزائرية ،الدمج المدرسي للمعاقين سمعيا /ركان أنسة  -4

جامعة حسيبة بن  /جتماعيةقسم العلوم اال /جتماعية واإلنسانيةللدراسات اال
 .2013 /جوان 20العدد  /شلف/ عليبو 
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لية األدب والعلوم مجلة ك /نظرة اإلسالم لذوي الحاجات الخاصة /رواب عمارة  -5
 جانفي 2،3العددان /بسكرة، الجزائر /جامعة محمد خيضر /جتماعيةاإلنسانية واال

 .2008جوان 
التعرف على الكلمات المكتوبة لدى األطفال الخاضعين للزرع  /صالح طارق  -6

ورقلة  /جامعة قاصدي مرباح /جتماعيةمجلة العلوم اإلنسانية واال /القوقعي
 .2016جوان  24العدد  /الجزائر

مجلة  /أثر الضوضاء على صحة العاملين في المؤسسات الصناعية /سعاد فارس  -7
العدد  /الوادي، الجزائر /ة حمة لخضرجامع /جتماعيةالعلوم اإلنسانية واال

 م.2015مارس18
دور التعليم العالي في تأهيل ذوي اإلحتياجات  /عبد الرحمان بن عبيد البوني  -8

جامعة عبد الملك  26اإلصدار  /سلسلة إصدارات نحوى مجتمع المعرفة /الخاصة
 م.2010ه1436 /السعودية /مركز الدراسات اإلستراتيجية /عبد العزيز

تجهات المعّلمات نحوى دمج المعاقين سمعيا في المدارس ا /أحمد المهيري عوشة  -9
جامعة اإلمارات العربية المتحدة السنة الثالثة          /مجلة كلية التربية /العادية

 م.2008، 25العدد  /والعشرون
سلسلة  /دور التعليم العالي في تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة الّسمعية  -10

مركز الدراسات اإلستراتيجية   /26اإلصدار /جتمع المعرفةإصدارات نحوى م
 م.2010ه، 1431 /السعودية /جامعة عبد الملك عبد العزيز

  الموسوعات:و  جهالمنا 
مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها، وتحليلها     /منهاج التنطيق  -1

  2016قسنطينة   /)د.ط(/دار الكسندر /وتقييمها، وتطويرها، والموارد البيداغوجية
 .2015العدد 

 بتدائي.اة للسنة الخامسة منهاج اللغة العربيّ   -2
 التكفل أنشطة تصور مديرية /مرحلتي التنطيق والتحضيري /دليل اإليقاع الجسمي  -3

 دار /البيداغوجية المواردو  ،تطويرهاو  ،تقييمهاو  ،تحليلهاو  ،متابعتهاو  المؤسساتي
 .2016 /قسنطينة /(ط.د)/الكسندر
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تر: شركة أصالة  /موسوعة الحقائق المذهلة لجسم اإلنسان /ريتشارد والكرن  -4
 الجزائر)د.ت(./ )د.ط(

الترجمة العربية مرخص بها قانونيا  /(3Dموسوعة جسم اإلنسان ثالثي األبعاد )  -5
لبنان بالتعاون مع شركة دور لنع كندرسيلي)د.ط(  /لشركة المستقبل الرقمي

 األصالة، الجزائر.
 
 :الملتقيات 

تجاه نحوى دمج الطالب اال /خالد عبد الحميد عثمان /أحمد نبوي عبده عيسى -
 الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة /المعاقين سمعيا بالتعليم الجامعي

  م.2012مايو  8-6جماد الثانية/  17-15 /سلطنة عمان مسقط
 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

    فهرس المحتويات
 شكر و عرفان.

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــداء.

  ـــــــــــة.ـمقدمــــــــــــــــ

 ة.مدخــــــــــــــــــــــل: التربية الخاص  

 3-2 ...................................................................ئةـــــــــــــــــــــــــــــــــتوط

 4 ......................................................................مفهوم اإلعاقة

 5............................................................................عتاللاال

   5 .............................................................................العجز

 7-6....................................................................مفهوم المعاق

 8-7...........................................................ةالحاجات الخاص  وو ذ

   10-9.................................................................ةالخاص   التربية

 11-10 ........................................................ةتاريخ التربية الخاص  

 11...........................................................ةمستويات التربية الخاص  

 11...........................................................الوقائي العياني المستوى

 12..................................................................ستوى العالجيالم

 12..................................................................المستوى التعديلي

 12 .............................................................ةربية الخاص  فلسفة الت

 12..............................................ةتجاهات الحديثة في التربية الخاص  اال
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 13 ....................................................................التدخل المبكر

 14-13..........................................................التدخل المبكر فلسفة

  14 ............................................................................الدمج

 15-14..................................................................فلسفة الدمج

 16-15........................... ............................التربية الخاصة أهداف

 17-16.........................................................أعالم التربية الخاصة

 17...........................................................................خالصة

 مـــــــــــــــــــــــعلية الس  الفصل األول أ

 19..........................................................................تمهـــــــــــــيد

 20......................................مع على البصر في القرآن الكريمذكر الس   متقدي

 20....................................................................األذن الخارجية

 21..........................................................................الصيوان

  21.....................................................................معيالممر الس  

 22-21.......................... ......................................غشاء الطبلة

 22.............................................................وظيفة األذن الخارجية

  23-22 ...............................................................األذن الوسطى

 23.....................................................................األذن الداخلية

 23...........................................................................القوقعة

 23.....................................................................القناة القوقعية
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 23............................................................................الدهليز

 24-23...............................................................القنوات الهاللية

 25......................................................................عملية الكالم

 25....................................................................وتمفهوم الص  

 25...................................................................وتترددات الص  

 26......................................................................مععملية الس  

 26...............................................................عممراحل عملية الس  

 26....................................................................مرحلة التحويل

 27.....................................................................مرحلة التحليل

 27.......... ...................................................القرارو  مرحلة الموقف

 28-27..........................................مع في القرآن الكريممراحل عملية الس  

 28.......................................................معي عند اإلنسانالمجال الس  

 28...................................................................معيةاإلعاقة الس  

 29............................................................معيةتعريف اإلعاقة الس  

 29......................................................................الطفل األصم

 29................................................................يةمن الناحية التربو 

 30-29............................................................من الناحية الطبية

 30.....................................................................معضعيف الس  

    30................................................................من الناحية التربوية
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 30.................................................................من الناحية الطبية

 31-30..................................................... معيةاإلعاقة الس   تمؤشرا

   31............................................................معيةأسباب اإلعاقة الس  

 31 .....................................................................أسباب وراثية

 32-31 ................................................................أسباب بيئية

 33-32.   ...................................................معيةة الس  قنتشار اإلعاا

 33.....................................................معيةأسس تصنيف اإلعاقة الس  

  33........... .ر.........................................................حسب العم

 33................................................................إعاقة سمعية والدية

 33..............................................................ةإعاقة سمعية عارض

 34-33  .......................................................التصنيف الفيزيولوجي

 35-34................القدرة على سماع األصواتو  ،معيالس  العالقة بين درجة الفقدان 

 35...................................................................التصنيف الطبي

 36 ........................................................معية التوصيليةاإلعاقة الس  

 36.....................................................معية الحس عصبيةاإلعاقة الس  

  37-36................ والفقدان الحسي العصبي ،معي التوصيليخصائص الفقدان الس  

  38.........................................................معية المختلطةاإلعاقة الس  

  38...................................................................الصمم المركزي

  38..................................................................الصمم الهستيري
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 39-38.............................................................التصنيف التربوي

 39..............................................................غةم الل  الصمم قبل تعل  

 39..............................................................غةم الل  الصمم بعد تعل  

  39 ...........................................................أهمية التصنيف التربوي

 41-40..............................................الجسمي عند األصممراحل النمو 

 41..........................................................خصائص المعاقين سمعيا

 41......................................................المعرفيةو  ،الخصائص العقلية

  42-41...............................................جتماعيةاالو  الخصائص النفسية

 43-42............................................................غويةالخصائص الل  

 44-43  ...............................على نمو الطفل المعاق سمعياالعوامل المؤثرة 

 44..................................................................مشكالت األصم

 45 .......................................................معيةالوقاية من اإلعاقة الس  

 46-45.............................. ...........ةمعيمستويات الوقاية من اإلعاقة الس  

  47-46  .......................................................سمعياالمعاق و  األسرة

  48 -47. ...................................المعاق سمعيا تجاهالجماعة و  واجب األمة

 48خالصة...........................................................................

 ــــي تعليم المعاقين سمعياالفصل الثانـــــــــــ

 50.............................................................................تمهيد

  50................................................................معق قياس الس  ائطر 
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 50......................................................في األشهر األولى من العمر

 51...........................................................معي السلوكيالقياس الس  

 51.....................................................مع بالنشاط الكهربائيقياس الس  

 51.....................................................مع دون سن الخامسةقياس الس  

 52............................................................معي الرسميالقياس الس  

 52................................................................مع باللعبقياس الس  

 52......................................................معي الدقيقطريقة القياس الس  

 53-52.............................................................جهاز األديو متر

 53............................................مع بعد سن الخامسة من العمرقياس الس  

 53.....................................................................الهمسختبار ا

  53...............................................................ختبار دقات الساعةا

 54-53......................................................ختبار الصوت المنطوقا

 54............................معيةالمستخدمة في قياس اإلعاقة الس   ختبارات التربويةاال

 55-54..............................................................مقياس ويب مان

 56-55................................................دكوك مقياس جولد مان فرنسو

  56 .................................................لمخامع عن طريق رسم قياس الس  

  57-56............................... ..................الفهم السريعو  ليدامودمقياس 

 57............................................................ختبارات الشوكة الرنانةا

 57.......................................................................ختبار ويبرا
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 57.......................................................................ختبار رينيها

 58-57............................ ......................................ختبار بنجا

 58..................................................................معيةالمعينات الس  

 58 ................................................................القوقعة اإللكترونية

 59-58................................................................زراعة القوقعة

 60-59............................................يون بزراعة القوقعةاألشخاص المعن

   60 .................................................................اعات الطبيةالسم  

 61-60.......................................................معيةأنواع المعينات الس  

   62-61.......................................معية الصحيحةالس  ستجابة خصائص اال

 62.................... ...............................................رياض األطفال

 63.... ........................................................رياض األطفال تعريف

 63.......................................................عوامل إنشاء رياض األطفال

    65-64...............................................األهداف العامة لرياض األطفال

 65 .............................................................أهمية رياض األطفال

 66-65..............................................مرحلة الروضة ميتوصيات لمعل  

 66.....................................................البرامج التربوية للمعاقين سمعيا

  66 ....................................................................البرامج مفهوم

  66..............................................................أنواع البرامج التربوية

  68-67........................................................أهداف البرامج التربوية
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 68..............................البرامج التربوية للمعاقين سمعيا عبر المراحل األساسية

 68.............................................................مرحلة ما قبل المدرسة

 69-68........................................................مرحلة التعليم األساسي

   69..............................................................مرحلة التعليم الثانوي

  69  ...............................................الثانوية................التعليم بعد 

 69.............................................................مرحلة ما بعد المدرسة

 70........................الصعوبات ال تي يواجهها المعاق سمعيا عند التحاقه بالمدرسة

 71-70......................................................ج الناجحةعناصر البرام
 71 ...........................................................المعاقين سمعياو  التعليم

 72-71.......................................................شروط الفصل التعليمي

 73-72.....................................عتبارات الخاصة بتعليم المعاقين سمعيااال

 74-73...................................................................م الكالمتعل  

 74........................................................وسائل تعليم المعاقين سمعيا

 74...........................................................ةالوسيلة التعليمي   تعريف

  75-74.............................................................ةالوسائل التعليمي  

 75 .................................................................األجهزة المتحركة

 75..........................................................................الحاسوب

   76 ...................................................................كمبيوترالأدوار 

  77-76 .....................................................أهمية توظيف الحاسوب
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  77..........................................................................األنترنيت
 78-77....................................................األثار اإليجابية للتكنولوجيا

 78 .............................................................أسلوب التعليم باللعب

   79-78..........................................................عب التعليميفوائد الل  

 79...................................................عتبارات بشأن استخدام التقنياتا

 80-79.............................................." كيروين"و قتراحات " كولهين "ا

 80خالصة...........................................................................

 الفصل الثالـــــــــــــــــــــــث مهارات تواصل المعاقين سمعيا ودمجهم

   82............................................................................تمهيد

 83-82................................................تاريخية..................نبذة 

 84...................................................................تعريف التواصل

 84.............................................................مهارة التواصل اللفظي

 85-84..............................................................معيس  التدريب ال

 85...............................................معي بطريقة " الفيربونال"التدريب الس  

 86-85........................................................معيمبادئ التأهيل الس  

  86.......................................................................قراءة الشفاه

 86.................................................................ق قراءة الشفاهائطر 

 86................................................................مراحل قراءة الشفاه

 87...........................................................التطلع إلى الوجه مرحلة
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 87.... ..................................................................مرحلة الربط

  87 ..............................................................مرحلة الفهم المعنوي

   88-87.............................................الشفاهخطوات التدريب على قراءة 

 88..............................................................مشكالت قراءة الشفاه

   89...........................................................ة بالمتكلمقمشكالت متعل

 89................................................مشكالت متعلقة بطبيعة قارئ الكالم

 89.............................................النطقو  ،مشكالت متعلقة بطبيعة الكالم

 89 ...................................................مشكالت متعلقة بالبيئة المحيطة

 90..............................................................التواصل اليدوي مهارة

 91-90...............................................................تهجئة األصابع

 91..............................................................أهمية تهجئة األصابع

    91..................................................................اإلشارةمهارة لغة 

 91......................................................................أنواع اإلشارة

  91....................................................................إشارات وصفية

 92...............................................................غير وصفيةإشارات 

 92....................................................................إشارات مصورة

  93-92.................................................لمحة تاريخية عن لغة اإلشارة

  94-93............................................ة في البالد العربيةتطور لغة اإلشار 

 95.....................................................لغة اإلشارةمراحل تطور معالم 
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 95..................................................................أسس لغة اإلشارة

 95.......................................................................زمن اإلشارة

 95.....................................................................تشكيل اإلشارة

   95.......................................................................حركة اليدين

 95............................................مكان التقاء اليد أو اليدين بأجزاء الجسم

 95......................................................تحريكهاو  ،مدى سرعة اإلشارة

 96......................................................حركة الجسمو  ،تعبيرات الوجه

 96............................................................................تجاهاال

 96.............................................................قواعد بناء لغة اإلشارة

   97-96..............................................................فوائد لغة اإلشارة

  98-97............................................م لغة اإلشارةالعوامل المؤثرة في تعل  

 98..............................................................خصائص لغة اإلشارة

 98............................................................................اإلبداع

 98...........................................................................التبادلية

 98......................................................................مإمكانية التعل  

  99-98.........................................................مستويات لغة اإلشارة

 99..............................................لغة اإلشارة مخطوات واستراتيجيات تعل  

 99............................................................................التهيئة

 99............................................................................تفاقاال
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 100..........................................................................تنقالاال

 100...........................................................................اإلثراء

 100.......................................................................قالل.ستاال

 100.............................................غة المنطوقةالل  و  الفرق بين لغة اإلشارة

  103-100...............................صور مقتبسة من القاموس اإلشاري المدرسي

 104.............................................................يالتواصل الكل   مهارة

 105-104.........................................الطبيعي في عملية التواصلالتتابع 

 106-105..............................................يدوافع استخدام التواصل الكل  

 106................................................ياستراتيجية التواصل الكل  مميزات 

  106.................................................................طريقة روشيستر

 107.................................................................طريقة اإليماءات

  107............................................................الكتابةو  ،القراءةطريقة 

   107...............................................................التكنولوجيا المعينة

 109-108..في تطوير مهارات التخاطب لدى المعاقين سمعيا اإلستراتيجيات المستخدمة

 110...........................................................................الدمج

 110......................................................................أنواع الدمج

 110...................................................................الدمج المكاني

 110.................................................................األكاديمي الدمج

 110................................................................جتماعيالدمج اال
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 110.....................................................................أشكال الدمج

 110................................................................ةاص  الصفوف الخ

 111..................................................................غرفة المصادر

 111................................................................ستشاريم االالمعل  

 111..............................................................م الصف العاديمعل  

   112-111...................................دمج المعاقين سمعيا في المدارس العادية

 112...............................................................أسس سياسة الدمج

 113...........................................ق سمعياعوامل نجاح عملية دمج المعا

 113..........................................................................الوالدين

 114-113.........................................مترجم لغة اإلشارة)المفسر التربوي(

 114..............................................خصائص المفسر التربويو  ،مهارات

 115-114....................................................خدمات المفسر التربوي

 115..................................................................م المتجولالمعل  

 115...........................................................م المتجولبرنامج المعل  

 115..............................................................م الصف العاديمعل  

   117-115...................................................فعالية البرنامج المستخدم

 117......................................................................فوائد الدمج

 117.................................................................بالنسبة للمعاقين

 118.................................................................مينبالنسبة للمعل  
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 118..................................................................جتمعبالنسبة للم

 118.............................................................صة............خال

 "بتدائيةالمرحلة اال"الفصل الرابع البرنامج التعليمي للمعاقين سمعيا 

 120............................................................................تمهيد

 121-120............................................................تعريف التنطيق

  122-121............................................قالبرنامج التدريبي لتطوير النط

 122......................................................الموجهة للطفل غةطبيعة الل  

 122........................................................من حيث المحتوى الداللي

 122........................................................من حيث المحتوى الشكلي

 123...........................................................................الكالم

 123..................................................................تقنيات التنطيق

 123..................................................................معيةالتربية الس  

  124-123....................................................معيةالتربية الس   خطوات

 124...............................................................القراءة على الشفاه

   125-124..................................في القراءة على الشفاهم كرة معل  ذنموذج لم

 125..................................................................لجسمياإليقاع ا

 126..................................................قاعة اإليقاع الجسمي خصائص

 اإليقاع الجسمي للوحدات الصوتية:

 128-126............................................................." أ "، آ " ى "
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  130-129................................................................." ُأو " ُأ "

 131............................................................................ " ِإ "

  132..........................................................................." ت "

    134-133..................................................................." ب " 

 136-135...........م بقسم السنة األولى تنطيق في اإليقاع الجسمينموذج لمذكرة معل  

 137.....................................................تنطيقبرنامج المرحلة األولى 

 137................................................................النشاطات اليومية

 137........................................................................ستقبالاال

    138-137............................................................التربية الفرصية

 139-138.....................................م في التربية الفرصيةنموذج لمذكرة معل  

 139................................................................ةاألنشطة التعليمي  

 139......................................................................غةنشاط الل  

    139.........................................................................المحادثة

 139...............................................................خطوات المحادثة 

   140-139............................................م في المحادثةلمذكرة معل   نموذج

 140........................................................................التخطيط

    141-140...........................................م في التخطيطنمودج لمذكرة معل  

 141..................................................الدقيقة لألصابع ضبط الحركات

   143-141.............................................................التربية الحسية
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    144.............................................م في التربية الحسيةنموذج لمذكرة معل  

   146-144.....................................................ية الحركيةالتربية النفس

  147.....................................م في التربية النفسية الحركيةنموذج لمذكرة معل  

  148-147...........................................................التربية الرياضية

 148..............................................المرحلة الثانيـــــــــــــــــــــــــــــة تنطيقبرنامج  

 148......................................................غة الموجهة للطفلطبيعة الل  

 148........................................................من حيث المحتوى الداللي

 149........................................................من حيث المحتوى الشكلي

 149.......................................................................... الكالم

 149..................................................................تقنيات التنطيق

 149..............................................معيةالتربية الس  و  ،القراءة على الشفاه

  151-149......م بقسم السنة الثانية تنطيق خاص بالقراءة على الشفاهنموذج لمذكرة معل  

 151................................................................ةاألنشطة التعليمي  

 151................................................................النشاطات اليومية

 151........................................................................ستقبالاال

 152-151............................................................م الفرصيالتعل  

 152.....................................................................غةأنشطة الل  

  152.........................................................................المحادثة

 153-152..................................................................التخطيط
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 154-153...........................................م في التخطيطنموذج لمذكرة معل  

 154...................................................................التربية الحسية

  155-154.....................................................التربية النفسية الحركية

  156-155.....في التربية النفسية الحركية م بقسم السنة الثانية تنطيقنموذج لمذكرة معل  

 156.................................................................التربية الرياضية

 الجانب التطبيقي                       

 157............................................................................تمهيد

 157.....................................................................عينة الدراسة

 158......................................................................البحث ألية

 158.............................ةغة العربي  في الل   بتدائيامالمح الدخول للسنة الخامسة 

  159-158..................ةغة العربي  في الل   بتدائيامالمح الخروج من السنة الخامسة 

 159...........................................................النتائج المحصل عليها

 159......................................................................المالحظات

     160................................................................المستوى الصوتي

    161................................................................المستوى الصرفي

 162-161..........................................................المستوى التركيبي

  162..........................................................................التحليل

 163-162...........................................ةغة العربي  ل  أسباب الضعف في ال

 164-163.............................المعاقين سمعيا موتي يواجهها معل  الصعوبات ال  
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 165-164...........................................................الحلول المقترحة

  168-167....................................................................خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 




