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  حممد ياسني ألفي/ الدكتور

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لتعلیم العام في تنمیة اللغة للتالمیذ المعاقین أثر تطبیق مناھج ا
  سمعیًا

  بمدینة الریاض 
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  شكر  وتقدیر 
  

احلمد هللا على إحسانه  والفضل له على فضله وأمتنانه محداً يليقان جبـالل قـدره                
وعظيم سلطانه والصالة والسالم على إمام املعلمني وقدوة املربني نبينا حممد وعلـى         

  .  آله وصحبه أمجعني 
 وفضله مت إجناز هذا العمل فله الشكر أوالً وأخرياً ، وإعترافاً بالفضل        فبعون اهللا تعاىل  

لفي املـشرف   حممد بن ياسني أ   /  سعادة الدكتور    ألهله أتقدم بالشكر والتقدير إىل    
عبـد احلكـيم الـدماطي     عبد الغفار/ على هذه الرسالة وسعادة األستاذ الدكتور   

ه من وقت غاٍل وتوجيـه سـديد        املشرف املساعد على هذه الرسالة على ما بذال       
  . ومعاونة صادقة فأشكر هلما حسن إشرافهما ونبل أخالقهما ومجيع تعاملهما 

بن عبد الـرمحن  حممد / كما أتقدم بالشكر والثناء لكل من سعادة األستاذ الدكتور  
/ عبد الرمحن بن سيد سليمان وسعادة الدكتور        / ستاذ الدكتور   الدحيان وسعادة األ  



 ٣

اصر الربيكان على تفضلهم وقبوهلم مناقشة هذه الرسالة كمـا أتقـدم            عثمان بن ن  
بالشكر اجلزيل جلميع املشاركني يف حتكيم أداة القياس على ما قدموه من آراء بناءة              
وقيمة يف سبيل إخراج أداة هذه الرسالة بالشكل املطلوب ، كما ال أنسى يف هـذا                

السيد حممد أبو هاشم على مجيع       /  املقام أن أتوجه بالشكر اجلزيل لسعادة الدكتور      
ما قدمه من نصح وإرشاد ومعلومات يف اجلانب اإلحصائي كما أتقدم بالشكر إىل             
األمانة العامة للتربية اخلاصة ممثلة يف إدارة العوق السمعي والشكر موصول إىل قسم             

/ ور  التربية اخلاصة بإدارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض كما أشكر سعادة الـدكت           
طارق بن صاحل الريس األستاذ املساعد بقسم التربية اخلاصة على حسن توجيهاتـه             
وتعامله مع الباحث  ، كما أشكر كل من أسهم معي برأي أو جهد طيلـة فتـرة                  
إعداد هذه الرسالة سائالً اهللا تعاىل أن  جيزي اجلميع خري اجلزاء وأن يوفقنا ملا حيب                

  ويرضى إنه جواد كرمي 
  الباحث 

  
  إھـــــــــــــداء 

  
  

إهداء إىل من كفانا شؤون احلياة من أجل العمل أطفاالً وشباباً وإىل من سهر ورعى               

وغرس أمجل املبادئ إىل أيب وأمي حفظهما اهللا ورعامهـا وأمـد يف عمرمهـا وإىل      

وإىل  زوجيت الغالية شكراً وعرفاناً وإىل أبنائي فاطمة ومحود ورنيم حبـاً وحنانـاً ،       

  .احتراما وتقديراً وأصدقائي وأخوايت وإىل مجيع أقربائي أخواين 



 ٤

  .إليهم مجيعاً أهدي مثرة جهدي 

  الباحث 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  
  
  



أ  

  
  ملخص الدراسة

  
  

لما له من اثر جلي في تقدم العلـوم فمـن خاللـه                 هذه الدراسة تتبع المنهج شبه التجريبي     
النمو اللغوي للطـالب    (على النتيجة   ) تطبيق مناهج التعليم العام   (يستطيع الباحث أن يعرف اثر السبب       

  . بالمرحلة االبتدائية ) قين سمعياوالمع
  

  :تكمن أهمية الدراسة  في اآلتي
  .ستوعب شريحة كبيرة من أفراد المجتمعتأهمية المرحلة االبتدائية حيث ) ١
قين سمعياً في الـصف األول االبتـدائي        أنها تهتم بفئة من ذوي االحتياجات الخاصة وهم فئة المعا         ) ٢

  .كونها بداية التعليم النظامي للتلميذ
 . أهمية الصف األول االبتدائي كونه أول الصفوف التي ينتظم فيها التلميذ)  ٣
 .أهمية اللغة للمعاقين سمعياً وما لها من داللة على التوافق الشخصي واالجتماعي والتعليمي لهم ) ٤
درس أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنميـة          ت يت الدراسة األولى ال   لدراسة الحالية  ا اعتباريمكن   ) ٥

 .اللغة للتالميذ المعاقين سمعياً بمدينة الرياض
  .تلقي الضوء على دور تطبيق المناهج التعليمية في تنمية اللغة للمعاقين سمعياًا إنه) ٦
  

  :ين التاليينتحاول الدراسة تحقيق الهدف
ف على أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنمية اللغة للتالميذ المعاقين سمعياً فـي الـصف                 التعر ) ١

  .األول االبتدائي بمدينة الرياض
  تطبيق مناهج التعليم العـام      بعد التعرف على الفروق بين الصم وضعاف السمع في النمو اللغوي          ) ٢

   .عليهم 
  : هذا وقد اشتملت الدراسة على خمسة فصول هي 

أهمية ،  أهداف الدراسة فروض الدراسة ،،مشكلة الدراسة ، ويشتمل على المقدمة  : الفصل األول
  .حدود الدراسة ، صطلحات الدراسة م، الدراسة 

  :  للدراسة من خالل ثالث مباحث هي يويتناول اإلطار النظر : الفصل الثاني
   .مناهج التعليم العام : المبحث األول

  .مو اللغوي الن: المبحث الثاني 
  .اإلعاقة السمعية : المبحث الثالث 



ب  

ويتناول الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية وهي مناهج : الفصل الثالث  
  . المعاقين سمعيا والنمو اللغوي للمعاقين سمعيا 

  
، لدراسـة   مجتمـع  ا   ، منهج الدراسة   : ويشتمل على إجراءات الدراسة من حيث        :الفصل الرابع   
  . األساليب اإلحصائية ، أداة الدراسة ، عينة الدراسة 

  
  : ويشتمل على تحليل نتائج الدراسة من خالل النقاط التالية : الفصل الخامس 

  
  :         نتائج الدراسة -١

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات التالميـذ            - :نتائج الفرض األول  : أوالً  
تسمية األشياء  (  اللغوي كدرجة كلية وكأبعاد فرعية     و في القياسين القبلي والبعدي للنم     ضعاف السمع 

والـربط  ، والمتـضادات   ، والتعرف على المتـشابهات     ، اللغة   دوفهم قواع ، و اللغة  االستقبالية     ، 
   لصالح متوسـط القيـاس    ٠,٠٠١ ىعلى الترتيب وهي جميعا دالة عند مستو      ، ) والتحليل للصور 

  .  ي لتطبيق مناهج التعليم العام البعد
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميـذ           - :نتائج الفرض الثاني  : ثانياً  
واللغة  ، تسمية األشياء   ( كدرجة كلية وكأبعاد فرعية    يالصم في القياسين القبلي والبعدي للنمو اللغو      

والـربط والتحليـل    ، والمتـضادات   ، لى المتـشابهات    والتعرف ع ، اللغة   دوفهم قواع ، االستقبالية  
   لصالح متوسـط القيـاس البعـدي    ٠,٠٠١ ىعلى الترتيب وهي جميعا دالة عند مستو  ، ) للصور

  .  لتطبيق مناهج التعليم العام 
   

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميـذ           - :نتائج الفرض الثالث  : ثالثاً  
و اللغـة  ، تـسمية األشـياء   ( لسمع في النمو اللغوي كدرجة كلية وكأبعاد فرعيـة  الصم وضعاف ا  

والـربط والتحليـل    ، والمتـضادات   ، والتعرف على المتـشابهات     ، اللغة   دوفهم قواع ، االستقبالية  
  لصالح متوسط درجـات ضـعاف        ٠,٠٠١ ىعلى الترتيب وهي جميعا دالة عند مستو      ، ) للصور

  . لمناهج التعليم العام  م بعد دراستهكالسمع وذل
  
  



ج  

الدراسة في ضوء اإلطـار النظـري والدراسـات      نتائج  تمت مناقشة   :   مناقشة نتائج الدراسة   -٢
  .السابقة 

 :  توصيات الدراسة-٣

  : أوصى الباحث بعدد من التوصيات من أهمها 

ميذ العـاديين  مراعاة خصائص المعاقين سمعياً عند تحديد أهداف المناهج التعليمية بما يخدم التال  )١
 . والمعاقين سمعياً على حد سواء 

إثراء الجانب اللغوي في مناهج التعليم العام لتوسيع مدارك ومفاهيم المعاقين سمعياً فـي جميـع       )٢
 ).االجتماعية ، النفسية ، واللغوية ( الجوانب 

 .بالمملكة العربية السعودية التأكيد على أهمية تنفيذ سياسة الدمج )٣

 المعلمين إلكسابهم المهارات الالزمة واإللمام بأحـدث الطـرق فـي تـدريس          االهتمام بتدريب  )٤
 .المعاقين سمعياً

إعداد وتصميم مناهج المرحلة االبتدائية اعتماداً على منهج النشاط واأللعاب التعليمية لما لها من               )٥
 . أثر في تنمية التالميذ بصفة عامة والمعاقين سمعياً بصفة خاصة 

 .حتياجات الفعلية للمعاقين سمعياً وخاصة االحتياجات التعليمية واالجتماعية االهتمام بدراسة اال )٦

  .  بإعداد برامج شيقة تجذب انتباه التالميذاستخدام الحاسب اآللي في تعليم المعاقين سمعياً )٧

 .ه في التدريس للمعاقين سمعياً إعداد دليل إرشادي للمعلم لالسترشاد ب )٨

جتماعية للمعاق سمعياً وذلك بإشراكه في األنشطة والرحالت المدرسـية          توسيع نطاق الحياة اال   )    ٩
أو األسرية وتستطيع أدارة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة والمرشد الطالبي والمعلمين تفعيل هـذه             

  .ها ومساعدته على االندماج فيهاالمشاركة وتوجيه المعاق إلى أنواع األنشطة التي يفضل

وذلك بتـوفير الحـب واالطمئنـان    ،ق سمعياً وخاصة النفسية واالجتماعية إشباع احتياجات المعا  ) ١٠
معاملة الطفل على أنه فرد عادي ال ينقـصه سـوى بعـض             و، سواء في المدرسة أو األسرة      

 .درجات للسمع 

أهمية استخدام المعلمين للوسائل التعليمية المناسبة لألطفال المعاقين سمعياً وذلك لجذب اهتمـامهم             ) ١١
 . لشخص الذي يتكلم ومساعدتهم على االندماج معه نحو ا

إلمام المعلمين بخصائص اإلعاقة السمعية والمعاقين سمعياً واحتياجاتهم وكيفية التعامـل            )    ١٢
معهم وتحقيق ذلك من خالل تثقيف المعلم لنفسه بالقراءة حول هذه الموضوعات باإلضـافة إلـى                



د  

ب المهارات الالزمة والمعارف العلمية التي تنعكس في        اللتحاق بدورات تدريبية تساعد على اكتسا     
 . تعامله مع المعاقين سمعياً

  
  الدراسات المقترحة  -٤
  . مناهج التعليم العام وعالقتها بالتحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا  -١
  . اثر التدريس بالحاسب على النمو اللغوي للمعاقين سمعيا  -٢
 .شاط على تنمية القدرات العقلية للمعاقين سمعيا فاعلية في تدريس الرياضيات بأسلوب الن -٣

 . فاعلية استخدام األلعاب التعليمية في تدريس اللغة العربية على التحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا -٤

الكفايات التعليمية لمعلمي التالميذ المعاقين سمعيا وعالقتها بالنمو اللغوي للطالب واتجاهاتهم نحـو              -٥
  .التعليم

  .معاقين سمعياً في المدارس العادية على النمو اللغوي والتوافق النفسي لهم تأثير دمج ال -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه  

  فھرس الموضوعات
  

  رقم الصفحة  الموضوع  م

١  
٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  
١٠  

١١  

١٢  

١٣  
١٤  

١٥  

١٦  
  

١٧  

   الدراسة إلىمدخل: الفصل األول
 .مقدمة  الدراســــة 

  .مشكلة الدراســــة

  : فروض الدراســة

 .أهداف الدراســـة

  .أهمية الدراسة 

  .مصطلحات الدراسـة

  .حدود الدراسة 

  اإلطار النظري:الفصل الثاني 
  مناهج التعليم العام: المبحث األول

  النمو اللغوي: المبحث الثاني

 اإلعاقة السمعية: المبحث الثالث

  .الدراسات السـابقة :الفصل الثالث 
  .هج المعاقين سمعياًدراسات اهتمت بدراسة برامج و منا

 .دراسات اهتمت بدراسة النمو اللغوي لدي المعاقين سمعياً

دراسات اهتمت بدراسة المناهج والبرامج التعليمية 
  .للمعاقين سمعياً وعالقتها بالنمو اللغوي

  . االستفادة من الدراسات السابقة 
 

٦-١  
٢-١  

٤-٣  

٤  

٤  

٥   

٦  

٦  
٧٦-٧  

٢٧-٨  

٤٩-٢٨  

٧٦-٥٠  
٩٧-٧٧  

٨٢-٧٨   

٨٧-٨٢  

٩٥-٨٧  
  

٩٧-٩٥  

  
  
  



و  

  تابع فھرس الموضوعات 
  

  رقم الصفحة  الموضوع  م

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  
٢٥  

٢٦  

٢٧  

٢٨  

٢٩  
  

    إجراءات الدراسة: الفصل الرابع 

  .مجتمع الدراسة : أوال 

  .عينة الدراسة : ثانيا 

  .أدوات الدراسة :  ثالثا 

  .إجراءات التطبيق : رابعا 

  . ة األساليب اإلحصائي:  خامسا 

  نتائج الدراسة:  الفصل الخامس 

  :     نتائج الدراسة و مناقشتها

  :     ملخص نتائج الدراسة 

  توصيات الدراسة والبحوث المقترحة:      سادساً 

      المراجــــــــع 

    المالحق

١٠٧-٩٨  

٩٩  

١٠٠  

١٠٧-١٠١  

١٠٧  

١٠٧  

١٢٥-١٠٨  

١٢٤-١٠٩  

١٢٥  

١٢٩-١٢٥  

١٤٤-١٣٠  

١٥٠-١٤٥  

  
  

  
  
  
  
  
  

  الجداولس فھر
  

رقم   الموضوع م
  الصفحة



ز  

١  
  
٢  
  
٣  
  
٤  
  
٥  
٦  
  
٧  
٨  
٩  
  
١٠  
  
١١  
  
١٢  
  
١٣  
  
١٤  

 األمل للصم بالمرحلة  وبرامج يوضح الخطة الدراسية بمعاهد
  االبتدائية

 بالمرحلة مج ضعاف السمع والنطقالبريوضح الخطة الدراسية 
  االبتدائية

 ١٤١٦/ ١٥من عام :بيان بالتطور الكمي لبرامج المعاقين سمعيا 
  هـ١٤٢٣ / ٢٢هـ ، حتى عام   

 ١٤١٦/ ١٥من عام  : المعاقين سمعيامعاهدبيان بالتطور الكمي ل
  هـ١٤٢٣ / ٢٢ هـ ، حتى عام

   وعينتهيوضح توزيع مجتمع الدراسة
يوضح توزيع عينة المعاقين سمعياً بالصف األول االبتدائي ببرامج 

  وفصول األمل بالرياض
  النمو اللغوي لألطفال تقيس يابقة التالمقاييس واالختبارات الس

  معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس النمو اللغوي للمعاقين سمعيا
  النموس بعد والدرجة الكلية لمقيالمعامالت االرتباط بين درجة ك

  . للمعاقين سمعياً 
 درجات ضعاف لداللة الفروق بين متوسطات)ت(قيمة يوضح 

  )٤٠=ن(لي والبعدي للنمو اللغوي  القبالقياسينالسمع والنطق في 
يوضح نتائج اختبار فريدمان لداللة الفروق بين االختبارات 

  ) ٤٠=ن(الفرعية للنمو اللغوي للتالميذ ضعاف السمع 
   درجات الصملداللة الفروق بين متوسطات)ت(قيمة يوضح 

  )١٤=ن( القبلي والبعدي للنمو اللغوي القياسينفي 
ن لداللة الفروق بين االختبارات يوضح نتائج اختبار فريدما

  ) ١٤=ن(الفرعية للنمو اللغوي لألطفال الصم 
 درجات الصم  لداللة الفروق بين متوسطات)ت(قيمة يوضح 
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  . الدراسة  إلىمدخل: الفصل األول 
  : ةــمقدم

شهدت الفترة األخيرة كثيراً من التغيرات الثقافية في كافة مجاالت الحياة مثل االنفجار المعرفـي               
وازديـاد اآلمـال ومـستويات الطمـوح        الذي ترتب عليه تضاعف المعلومات في فترة زمنية وجيزة          

للشعوب واألفراد، فأقبل الجميع على التزود بالعلم واالستفادة مـن التقنيـات الحديثـة فـي المجـالين          
االقتصادي واالجتماعي، كما زاد االهتمام بالتخصص المهني الدقيق وتقسيم العمل هـذا إلـى جانـب                

يد ضرورة االهتمام بتنمية شخصية المـتعلم مـن         تطور الدراسات في مجالي التربية وعلم النفس، وتأك       
ومن ثم أصبح للمتعلم دور نشط فـي        ) الخ.... المعرفية، الجسمية، النفسية،  االجتماعية    (كافة جوانبها   
  ).١٨ ، ١٧ ،م ١٩٩٩الرشيدي وآخرون، . (العملية التعليمية

كل أبعادها حوله، ومن أجـل      فالمتعلم غاية التربية وهدفها النهائي حيث تتركز العملية التعليمية ب         
ذلك تبذل جهود كبيرة ومستمرة لتحسين المناهج التعليمية وتطويرها، إال أن المناهج الدراسية ال تحقـق   
أهدافها وال تصل مبتغاها ما لم تستجب لمتطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، فالتربية في الواقع نتـاج                

الجتماعية واالقتصادية والسياسية والفلسفية السائدة في المجتمـع  لنوع التنمية بجميع اتجاهاتها الثقافية وا 
فالفرد المتعلم الذي يلتحق بالنظام التعليمي الرسمي له من الخصائص ما يجعلـه يتمتـع بقـدر مـن                    
المستوي العقلي وقابلية التهيؤ للتعلم الذي يتزايد وبشدة كلما تعامل المنهج التربوي مـع الموضـوعات               

 بالمتعلم والمرتبطة ارتباطا مباشراً ووثيقاً مع قضاياه الحياتية اليومية التي تـؤدي إلـى               األكثر التصاقا 
  ).١١٥ ،م١٩٩٧فالوقي،.( إشباع الحاجات الذاتية واالجتماعية والمهنية واللغوية

ومن الحاجات الذاتية واالجتماعية التي يحتاجها اإلنسان كفرد من أفراد المجتمع القـدرة علـى               
تواصل باآلخرين ومن هنا يأتي دور وأهمية اللغة لإلنسان وتزداد أهمية اللغـة باعتبارهـا            االتصال وال 

متغير مهم للتواصل والتفاعل مع اآلخرين وذلك إلشباع حاجات الفرد النفسية واالجتماعية واللغوية من              
  .جهة، وفتح آفاق المعرفة لديه من جهة أخرى

 أو قالب من قوالب التواصل يتميز بها اإلنسان علـى           ولقد نظر العلماء إلى اللغة على أنها شكل       
نحو فريد، بل هي فئة فرعية للتواصل ذاته وأهمها على اإلطالق كونها تختص باإلنسان دون غيره من                
الكائنات الحية، كما تسمو به على قصور الحيوان وعجزه وتقيده في تواصـله بالزمـان والمكـان أو                  

  ).١٤٧ ، ١٤٨ ،م٢٠٠٠عبيد، . (تناع عن الطعام مثالًببعض أنماط السلوك الغريزي كاالم
متـأخرة     وقد أخذت اللغة في مراحل الفرد العمرية أنماطاً وأشكاالً عديدة ففي مرحلة الطفولـة ال              

يصل محصوله بعد التحاقه مباشـرة      ) الصف األول االبتدائي  (وخصوصاً سن السادسة    )  سنة ١٢، ٦( 
 مراعاة الفروق الفردية إضافة إلـى قدرتـه علـى           عم، كلمة) ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠(بالتعليم االبتدائي من    

استعمال جمل تتكون من خمس أو ست كلمات استعماالً شفهيا،  وعند تعلم القراءة والكتابة فـي هـذه                   



 ٣

المرحلة التعليمية تحدث طفرة في الثروة اللفظية وتزداد األلفاظ ذات المعنى والمجردة للطفـل العـادي        
  ).٣٨، م٢٠٠١الضبع ، (

 أن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وعلى األخص المعاقين سمعياً ال           )م٢٠٠١صديق  (ويشير  
ويـري  .  ويعتمد ذلك على مستوي إعـاقتهم       في المرحلة العمرية السابقة     كلمة ٢٠٠يعرفون أكثر من    

لمـا زادت    أن النمو اللغوي يعتبر أكثر مظاهر النمو تأثراً باإلعاقة السمعية، وإنه ك            )م١٩٩٧الخطيب،(
). ١٩٥ ،م٢٠٠٢ملحـم ،  (درجة اإلعاقة السمعية زادت المشكالت اللغوية عند الطفل والعكس صحيح          

وبدون تدريب وبرنامج منظم لن تتطور لدي األفراد المعاقين سمعياً مظاهر النمـو اللغـوي الطبيعيـة       
  ).١٠٢ ، م١٩٩٧الخطيب، (

م يصبحون بكماً بعد فترة إذا لم تتوفر لهم         حيث أنه ، وبالتالي هم بحاجة إلى تعليم هادف ومتكرر      
فرص التدريب الخاص الفعال، وذلك لغياب التغذية الراجعة السمعية عند صـدور األصـوات وعـدم                

الزريقـات،  (ويـرى   ) . ٤٩، ص   م٢٠٠٢العـزة ،  (الحصول على تعزيز لغوي كاف من اآلخـرين         
  .متأخرة من العمرأن أي تأخر في النمو اللغوي سوف يظهر في المراحل ال) م٢٠٠٣

ولذا رأت وزارة التربية والتعليم من وجهة نظرها أن تطبيق مناهج التعليم العام فـي المرحلـة                 
االبتدائية على المعاقين سمعياً تحقق فائدة مرجوة إيمانا منها بقدرات الطالب المعاقين سمعياً وترسـيخا               

وزارة . ( تحصيل األكاديمي والثروة اللغوية لديهم    لمبدأ البيئة التعليمية األقل تقييداً والرفع من مستوي ال        
  ).هـ١٤٢٤التربية والتعليم 

ولذا سوف يعمد الباحث إلى التركيز على أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنمية اللغة للتالميـذ                 
  .المعاقين سمعياً بمدينة الرياض

  
  :مشكلة الدراسة : أوالً

مها بالمعاقين سمعياً وعملت على عدم تفرقتهم عن زمالئهم          أولت وزارة التربية والتعليم اهتما     لقد
حيث مكنتهم من أن يدرسوا إلى جانبهم في نفس المدرسة بفصول خاصة بهم يتلقـون فيهـا                 ، العاديين

الرعاية التربوية والتعليمية الخاصة بهم مع بعضهم في ذلك الفصل مع العمل على إتاحة الفرصة لهـم                 
ديين في بعض األنشطة الصفية، واألنشطة الالصفية، وفي مرافـق المدرسـة            لالندماج مع أقرانهم العا   

  ).بالدمج الجزئي(وهو ما يعرف 
وقد هدفت وزارة التربية والتعليم من ذلك كله إلى عدم عزل المعاقين سمعياً عن العـاديين مـن            

وية الحديثة فـي    جهة وزيادة لتحصيلهم وثروتهم اللغوية من جهة أخرى إضافة لألخذ بالتوجيهات الترب           
  ). هـ  ١٤٢٤، وزارة التربية والتعليم(مجال التربية الخاصة 

ولذا فإن الوزارة عمدت إلى دمج ضعاف السمع وعيوب النطق بالمـدارس االبتدائيـة بمدنيـة                
هـ بفصول خاصة بهم فضالً عن تطبيق مناهج التعليم العام عليهم في نفس الـسنة  ١٤١٠الرياض عام  



 ٤

هــ  ١٤٢٣مدارس العادية بفصول خاصة بهم وتطبيق مناهج التعليم العام منذ عام            كذلك دمج الصم بال   
إال أن أهداف مناهج التعليم العام خرجت لخدمة العـاديين وتلبيـة            ) هـ١٤٢٤وزارة التربية والتعليم    (

عن أقرانهم العاديين، وذلك من حيث مـستوى التعامـل مـع            لخصائصهم والتي تختلف قليالً أو كثيراً       
وي والمعارف والمهارات التي يحويها المنهج الذي يدرسه التالميذ من كال الفئتـين، فقـد يكـون     المحت

لمستوي الطالقة والتردد في القراءة، والترتيب، ونوعية الصوت، وقـراءة الحـروف الهجائيـة لـدي       
ة ومستوى  المعاقين سمعياً أقل من مستوي أقرانهم العاديين، مما يمكن أن يترك أثراً في شخصية ونفسي              

  .تعليم المعاق سمعياً إلى الدرجة التي قد تؤثر على نموه اللغوي
لذا فإن الباحث سوف يبحث أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنمية التالميـذ المعـاقين سـمعياً           

  .بمدينة الرياض

  
  : الدراسةفروض: ثانياً

ا داللة إحصائية لتطبيـق     يوجد أثر ذ  : التاليالتحقق من صحة الفرض الرئيسي      حاول الدراسة   ت
  .مناهج التعليم العام في تنمية اللغة للمعاقين سمعياً بمدينة الرياض

  : التاليةالفروض الفرعية صحةتحقق من الو
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة النمو اللغوي قبل وبعد تطبيق مناهج التعليم العام على               ) ١

  .التالميذ ضعاف السمع
ت داللة إحصائية في درجة النمو اللغوي قبل وبعد تطبيق مناهج التعلـيم علـى               توجد فروق ذا  )  ٢

  .التالميذ الصم
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة النمو اللغوي بعد تطبيق مناهج التعليم بـين التالميـذ             ) ٣

   .الصم و ضعاف السمع

  
  :  أهداف الدراسة: ثالثاً

  :حاول الدراسة تحقيق األهداف التاليةت
التعرف على أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنمية اللغة للتالميذ المعاقين سمعياً فـي الـصف                  ) ١

  .األول االبتدائي بمدينة الرياض
  .التعرف على الفروق بين الصم وضعاف السمع في النمو اللغوي بعد تطبيق مناهج التعليم العام ) ٢
  
  



 ٥

  :الدراسة أهمية : رابعاً
  :في اآلتياسة الدرتكمن أهمية 

  . المجتمعطفال شريحة كبيرة من أبتستوع أهمية المرحلة االبتدائية حيث) ١
أنها تهتم بفئة من ذوي االحتياجات الخاصة وهم فئة المعاقين سمعياً في الـصف األول االبتـدائي                 ) ٢

 .كونها بداية التعليم النظامي للتلميذ
 .لة على التوافق الشخصي واالجتماعي والتعليمي لهمأهمية اللغة للمعاقين سمعياً وما لها من دال ) ٣
درس أثر تطبيق مناهج التعليم العـام فـي         تي  ت ال ى في حدود علم الباحث    األولالدراسة   اباعتباره ) ٤

 .تنمية اللغة للتالميذ المعاقين سمعياً بمدينة الرياض
  .ة للمعاقين سمعياًر تطبيق المناهج التعليمية في تنمية اللغأثلقي الضوء على ا تنهأ) ٥
  

  :الدراسة مصطلحات : خامساً
  :مناهج التعليم العام

) ٢٠ ،م١٩٩٩الرشيدي وآخـرون،     (فيما يتعلق بالمناهج فهناك تعاريف كثيرة منها ما أشار إليه         
  :حيث بين أن المناهج هي

هم مجموعة الخبرات المربية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ داخلها أو خارجها بقـصد مـساعدت             "
  "على نمو شخصيتهم نمواً شامالً متوازناً طبقاً لألهداف التربوية

  :المناهج على أنها) ٣٨ ،م١٩٨٤إبراهيم، (كما يعرف 
جميع أنواع النشاط التي يقوم بها التالميذ أو جميع الخبرات التي يمرون فيها تحـت إشـراف                 " 

وبعبارة أخـرى، أصـبح     . أم خارجها المدرسة وبتوجيه منها، سواء أكان ذلك في داخل أبنية المدرسة           
المنهج المدرسي بمعناه الواسع هو حياة التالميذ التي توجهها المدرسة وتشرف عليها سواء في داخـل                

  ".أبنية المدرسة أو في خارجها
  :المناهج على أنها) ٤٦ ،م٢٠٠٠إبراهيم ، وآخرون، (ويعرف "
 يكون  المتكامل لكي ه على النمو الشامل     جميع الخبرات التي تهيأ للمتعلم والتي تستهدف مساعدت       "

  ".أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين
المـواد  : "أما ما يتعلق بالتعريف اإلجرائي للباحث لمصطلح مناهج التعليم العام فيعرفهـا بأنهـا             

 فصول   سواء في  التي يدرسها التالميذ المعاقون سمعياً في الصف األول االبتدائي        ) المقررات الدراسية (
  .ملحقة أو فصول عادية بالمدارس االبتدائية

  
  



 ٦

  :النمو اللغوي
 ىسلسلة منظمة مترابطة في عدد المفردات والكلمات التي ينطقهـا الفـرد، أو هـو مـد                "وهي  

 ).١٩،  م١٩٨٦خضر ،  ( "االستخدام السليم للمفردات اللغوية واأللفاظ والجمل
والكلمات الجديدة التي ينطقها ويتعلمها ويكتسبها      مجموعة المفردات   (ويقصد بها في هذه الدراسة      

والرياضـيات فـي   ) القرآن الكريم (والتربية اإلسالمية   ) قراءة وكتابة وأناشيد  ( التلميذ في اللغة العربية     
  تلك المرحلة   

  
  

  :المعاقين سمعياً) ٣
امج وخدمات  هو مصطلح عام تندرج تحته من الناحية اإلجرائية جميع الفئات التي تحتاج إلى بر             

  :هما  معوقين سمعياًلل نتصنيفاهناك  القدرات السمعية و فيالتربية الخاصة بسبب وجود نقص
 ديسبل بعد استخدامه المعينات السمعية مما       ٧٠ هو الطفل الذي يعاني من فقدان سمعي يبدأ بـ           :األصم

   .يحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم
 بعد استخدام   لديسيب)  ٦٩إلى  ٣٥ ( الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح بين        هو الطفل  :ضعيف السمع 

الفليج وآخـرون،   (المعينات السمعية مما يواجه صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع فقط              
  ).٤٥هـ، ص ١٤٢٣

الذين ل االبتدائي   بالصف األو التالميذ المعاقين سمعياً    (  في هذه الدراسة     مفهوم المعاقين سمعياً  ويقصد ب 
  ).يتلقون تعليمهم في البرامج الملحقة بمدارس التعليم العام

  
  : الدراسة حدود : سادساً

على دراسة أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنمية اللغة الدراسة   هذهقتصرت: الحدود الموضوعية) ١
  .للتالميذ المعاقين  سمعياً بمدينة الرياض

برامج ب  تالميذ الصف األول االبتدائي الملتحقين علىه الدراسة قتصر هذت:  الحدود المكانية) ٢
 .برامج) ١٠( بمدينة الرياض وعددها  الحكوميالمعاقين سمعياً الملحقة بمدارس التعليم العام

 – ١٤٢٦( من العام الدراسي خالل الفصل الدراسي األولالدراسة  ههذتم تطبيق : الحدود الزمنية) ٣
  .عز وجل ئة اهللا بمشي)هـ١٤٢٧
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  : مقدمة-

   .مناهج التعليم العام : المبحث األول

   .النمو اللغوي: المبحث الثاني 

  . اإلعاقة السمعية : المبحث الثالث 
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  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري 

  : مقدمة 
  -:ذلك من خالل ثالثة مباحث ودراسة يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري لل

   .المستقل وهو مناهج التعليم العامالدراسة يتناول الباحث فيه متغير : األول 
   . التابع وهو النمو اللغويالدراسةيتناول فيه الباحث متغير : الثاني 
  .ق سمعياً باإلعاقة السمعية على نمو اللغة لدى الطفل المعو تأثير اإلصابةيتناول فيه الباحث : الثالث 

  
  المبحث األول

  مناهج التعليم العام
وهو فعل ثالثي والنهج هو الطريـق أو المـسار          ) نهج  ( المنهج في اللغة العربية مشتق من مادة        

 وسيلة محددة تؤدي إلى هدف أو غاية محددة وتقابل هذه الكلمة فـي              )يعني( المنهج لغويا     فإن وبالتالي
 وتعني حلبة الـسباق وباختـصار   Currier ي تعني في الالتينيةوالتCurriculum اللغة اإلنجليزية 

 لتحقيق غاية محددة،وقد وردت الكلمة في القرآن الكـريم     اإلنسان  فهي المسار أو الطريق الذي ينتهجه       
 فاحكم بيـنهم    هومهيمنا علي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب           " في قوله تعالى    

سـورة   "(... وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا مـنكم شـرعة ومنهاجـا                أنزل اهللا بما  
ويرى المتخصصون في مجال المناهج وطرق التدريس أن معنى المنهج ال يختلـف               )٤٨ أية   المائدة،

 النظرة للمنهج اختلفت مـن حقبـة        ن، ولك عن المعنى السابق وهو وسيلة محددة تؤدي إلى غاية محددة         
   ) ١١، م ٢٠٠٤ واحمد الشريفي  ) (٨، م١٩٩٧،الخليلي والسويدي (لى أخرىزمنية إ

 المـنهج والنمـو   و، تنظيمات المناهج  و،الحديثلمنهج وا ،   وفيما يلي عرض لمفهوم المنهج التقليدي 
 دور التكنولوجيا المعينة فـي تعلـيم المعـاقين          و ،سمعيا المناهج الدراسية للمعاقين     و، الشامل للتالميذ 

  . ة السعوديالعربية ةلكم خطه الدراسة بمدارس المرحلة االبتدائية للمعاقين سمعيا بالمو،معياس
    : مفهوم المنهج التقليدي: أوال 

وهـي  الحرة، المنهج التقليدي هو منهج قديم يعود إلى أيام اإلغريق الذين وضعوا منهجا فـي الفنـون           
 المفهـوم التقليـدي بـالمواد       رتبطا حيث   الخ،...... ........البالغة والنحو والمنطق والحساب والفلك    

  .ه ورغباتاتهالستعداد من التلميذ في المدرسة إدراك حقائقها دون مراعاة  فيهالبطَ ييالدراسية الت
 المقررات التي يدرسها    الدراسية أو مجموعة المواد   "المنهج في المفهوم القديم عرف بأنه       بالتالي فإن   و  

       وعبـد الحميـد   هندام  ،و ) م١٩٩٧ ( فالوقيواتفق تعريف كل من     " ، )١٨ ، م٢٠٠١السالم،" (التالميذ



 ٩

، " المواد الدراسية التي يدرسها الطلبة بغية اجتياز امتحان آخر العـام            "للمنهج التقليدي بأنه  ) م١٩٩٦( 
بأنـه مجموعـة المعلومـات       ) "١٦، م ٢٠٠٠ ( وجامـل ،   )٣، م  ١٩٩٦ (  والمفتي وعرفه الوكيل 

لمفاهيم والحقائق واألفكار التي يدرسها التالميذ في صورة مواد دراسـية اصـطلح علـى تـسميتها             وا
مجموعة المعلومـات والحقـائق     "بأنه ) ١٢، م ٢٠٠٤( ، وعرفه الشريفي وأحمد     "بالمقررات الدراسية 

التـي  ) تربيـة دينيـة   ، ، تاريخ ، جغرافيا ، لغات  ، رياضيات، علوم  ( والمفاهيم من مجاالت مختلفة     
  ".تقدمها المدرسة للتالميذ بهدف إعدادهم للحياة عن طريق اإللمام بخبرات السابقين

  
  :االنعكاسات التربوية للمفهوم التقليدي للمنهج - ١

 م١٩٨٥ ( الدمرداشلقد ترتب على األخذ بهذا المفهوم الضيق للمنهج كثير من النتائج حددها كل من                  
 و  ، )٣٢ - ٣٠ ، م١٩٩٧( السويدي والخليلي    و ، )١٠ -٩ ، م١٩٩٦( ، وهندام و عبد الحميد     )١٢، 
( و الـسالم   ، )١٩ - ١٧، م ٢٠٠٠(  جامـل    و،  ) ٦٩ - ٦٦، م ١٩٩٩( عبد الجـواد    وشموس  مبا

  -:فيما يلي  ) ١٩ ـ ١٤ ، م٢٠٠٤(  و الشريفي وأحمد ،)٢٢– ١٩ ، م٢٠٠١
  :   بالنسبة للتلميذ - أ 
  . الذهنية  تركز االهتمام حول الناحية) ١
  .  أهملت الفروق الفردية بين التالميذ) ٢
  .والنجاح في االمتحان هو الهدف األول واألخير ،  أصبحت مهمة التلميذ هي تلقي المعلومات) ٣
  . إهمال النمو الشامل للتلميذ ) ٤
  .  إهمال حاجات وميول التالميذ) ٥
  . فس تعويد التالميذ على السلبية وعدم االعتماد على الن) ٦
    . إهمال توجيه السلوك وتكوين العادات و االتجاهات السلبية لدى التالميذ)٧
  .الحياتيةاصطدام التلميذ بالحياة بعد تخرجه وعدم تدريبه على المواقف ) ٨

  :بالنسبة للمادة الدراسية.  ب 
ميول وحاجـات   دون مراعاة   ،  تركز االهتمام حول الموضوعات التي يعتبرها الكبار مهمة للتالميذ         ) ١

  . التالميذ ودون مراعاة الفروق الفردية
   .التالميذفأصبحت الخبرة مجزئة لدى ،  تضخم المقررات الدراسية وعدم ترابطها) ٢
 المواد الدراسية بمعلومات وموضوعات ومواد كثيرة يصعب على التلميذ أن يـستوعبها أو              زدحاما )٣

ة الدراسية، وأصبح تحقيق هذا اإلتقان غاية في ذاته بغض          أن يلم بها، وانصب االهتمام على إتقان الماد       
  .النظر عن جدواه في حياة التالميذ 

  



 ١٠

  
  

  :طريقة عمل المدرسلبالنسبة . جـ 
  . عمل المدرس على تلقين المادة الدراسية قتصرا ) ١
  . التقليل من شأن المعلم فأصبح مقيدا بما جاء في المنهج وليس له الحق في الخروج عنه ) ٢
  .حرمان المعلم من فرص النمو المهني ) ٣
  . ومدى إتقانهم للمادة الدراسية هي أساس الحكم على المعلم التالميذ أصبحت نتائج ) ٤
 علـى اسـتقبال المـادة       التالميـذ  اهتمام المدرس بنقل المعلومات تجعله يلجأ إلى الضرب إلجبار           ) ٥

  .الدراسية ومن ثم استظهارها 
  :بالنسبة للمدرسة. د 
 انعزال التربية عن المجتمع وعن البيئة المحلية التي يعيش فيها التالميذ الهتمام المـنهج التقليـدي                ) ١

  عبالمادة الدراسية وليس بحاجات ومشكالت المجتم
 تركز هدف المدرسة حول إتقان التالميذ للمادة الدراسية للحصول علـى أعلـى الـدرجات فـي                  ) ٢

  .ة االمتحانات بغض النظر عن الفائد
 طريقة الحفظ والتلقين للمواد الدراسية، هي الطريقة التي كانت تقدمها المدرسة لتالميذها وأهملـت               ) ٣

  .النشاطات األخرى وأدى ذلك إلى عدم قدرة التالميذ على التكيف االجتماعي 
  . ع المنهج الموحد على جميع التالميذ مع اختالف البيئات يؤدي إلى انعزال المدرسة عن المجتم) ٤

  :بالنسبة للجو المدرسي العام. هـ 
  . إهمال األنشطة والتي غالبا ما تكون مهمشة بسبب االهتمام بتلقين التالميذ المواد الدراسية ) ١
  . ملل التالميذ من الدراسة ونفورهم من المدرسة) ٢

نـه يـرتبط   ومما سبق نجد أن المنهج التقليدي ال يساعد على تنشئة المواطن الصالح للمجتمـع كمـا أ         
بالماضي أكثر من ارتباطه بالحاضر والمستقبل مما جعله قاصرا عن الوفاء بمتطلبات التربية الحديثـة               
التي أثبتت أهمية الفروق الفردية ،وأهمية تنمية ميول التالميذ، وأهمية مراعاة قدراتهم وحاجاتهم عنـد               

    النظريات واألفكار والمفاهيم الجديدة     ضجه للمنهج التقليدي وظهور بع    وضع المنهج، ونتيجة للنقد المو
أي انه كانـت هنـاك      ، ظهرت محاوالت تربوية للتغلب على سلبيات المنهج التقليدي ومحاولة تطويره         

  .وفي ما يلي عرض ألهم تلك العوامل ، عوامل ساهمت في تطور المنهج التقليدي 
  
  :عوامل تطور المنهج  - ٢

حـددها الـشريفي و    قد ر المنهج وظهور المنهج الحديث و    هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تطو      
  :فيما يلي  ) ٢٠ ، م٢٠٠٤( أحمد 



 ١١

 التقدم في مجال علم النفس حيث تغيرت النظرة إلى شخصية المتعلم  بأنه كـل متكامـل يتـضمن                 - أ
ـ  )أخالقية ، اجتماعية  ، نفسية  ، جسدية  ، عقلية  ( جوانب عديدة     ب، ولذلك يجب تنمية كل هـذه الجوان

  .وعدم التركيز على جانب واحد وهو الجانب المعرفي كما كان يهتم المنهج التقليدي 
 تغيير النظرة إلى دور التلميذ في عملية التعلم، فلم يعد التلميذ سلبيا في المواقف التعليمية بـل بـدأ    -ب

  .التركيز على الدور اإليجابي للتلميذ وعلى مشاركته ونشاطه الفعال في عملية التعلم 
  . التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر وتأثيره على كافة مناشط الحياة - ج
عـن طـرق    البحث   جوانب القصور والضعف في المنهج التقليدي والنقد الذي وجه إليه أدى إلى              - د

  .ومفاهيم جديدة لتطوير المنهج التقليدي 
 بين التالميذ ولـم يـستطع المـنهج         الفروق الفردية  وضوح زيادة اإلقبال على التعليم مما أدى إلى         -ه

  .التقليدي أن يلبي ويشبع حاجات التالميذ 
  .الحديث  ونتيجة لهذه العوامل تغير مفهوم المنهج التقليدي إلى المنهج

  
    :   المفهوم الحديث للمنهج: ثانيا

بعـض   إلى المنهج التقليدي من ناحية وظهور        الموجهنتيجة للعوامل السابقة وكذلك نتيجة للنقد       
النظريات التربوية من ناحية أخرى أدى ذلك إلى تطور المفهوم الـضيق للمـنهج  وظهـور المـنهج                   

بأنه تتابع جميع الخبـرات المخططـة الممكـن    " ) م١٩٩٧( فالوقي  بمفهومه الحديث الواسع وقد عرفه    
 تحقيق النتائج   الحصول عليها والتي توفرها المؤسسة التعليمية لمساعدة المتعلمين األطفال والكبار على          

وهو جميع ما تقدمه المدرسـة لتالميـذها تحقيقـا           ،  "العلمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيع قدراتهم        
ف عـر بينمـا   ،     )١٤ ، م١٩٨٥ ،الدمرداش"(لرسالتها وأهدافها ووفق خطتها في تحقيق هذه األهداف       

التالميذ كـأفراد فـي برنـامج       جميع الخبرات التي يملكها     " المنهج بأنه  )  ٤ ، م١٩٨٦ (,Hass هاس
التربية الذي هدفه بلوغ األهداف الخاصة ذات العالقات وتخطيط المنهج في ضوء إطار عمل النظريـة      

بأنه كـل  " )م١٩٩٥( Taner &Tanerبينما عرفه تانر وتانر " والممارسة المهنية الماضية والحاضرة 
، وتكاد تتفق تعريفات هندام و عبد       "لمخطط لها  تكتمل بها المدرسة والخبرات التعليمية ا       التي المخرجات

، م ١٩٩٩( وس وعبد الجـواد  وبامشم ) ١٦، م ١٩٩٦( و الوكيل و المفتي،  ) ١١، م١٩٩٦(  الحميد  
للمنهج الحديث بأنه مجموعة الخبـرات التربويـة وأوجـه           ) ٢١، م ٢٠٠٤( الشريفي وأحمد   و ) ٦٩

التـي تقـدمها المدرسـة      ) ة واالجتماعية والرياضية والفنية   الثقافية والعقلية والديني  ( النشاط المقصودة   
للتالميذ داخلها أو خارجها بقصد تفاعلهم مع هذه الخبرات مما يؤدي إلى تعديل سلوكهم وإلـى تحقيـق       

   ٠النمو الشامل المتكامل وفق أهداف تربوية محددة
 الحديثة للمـنهج    األفكار   بعض  نالذي يتضم ) م٢٠٠٤(ويتبنى الباحث تعريف الشريفي واحمد      

  -:منها 



 ١٢

  .المنهج الحديث يحدد نوعية الخبرات التي يقدمها للتالميذ بالخبرات التربوية واألنشطة أن  -
  .  الجانب المعرفي والجانب المهاري والجانب الوجداني يتضمنبناء المنهج أن  -
  . تقدم المدرسة الخبرات المباشرة وغير المباشرة -
لم يـصبح التلميـذ     تلميذ فلم يعد المعلم ملقناً بل أصبح مرشداُ وقائداُ وموجهاُ و           اختلف دور المعلم وال    -

  .مشاركاُ ومناقشاُ ومتفاعالُ  أصبحمتلقيا بل 
 أصبح المنهج يتضمن األهداف التعليمية والخبرات التربوية واألنشطة والوسائل التعليميـة وطـرق              -

  .التدريس والتقويم 
  .امل المتكامل للمتعلم والذي يؤدي إلى تعديل سلوكه  ويهدف المنهج إلى النمو الش-

  .يعرض الباحث خصائص المنهج الحديث، وتنظيماتهوفي ضوء ما سبق 
  
    ٠ خصائص المنهج الحديث -أ 

  :يتميز المنهج الحديث بخصائص أهمها 
  .  فيها المعلم والتلميذك يشترتعاونية يتم تخطيطه وتصميمه بطريقة -١
 يختار التلميـذ األنـشطة والخبـرات        و،  على التفاعل بإيجابية في الموقف التعليمي       يساعد التلميذ  - ٢

  .التعليمية
  .تحت إشراف المدرسة التي تتم  يتضمن جميع أنماط األنشطة - ٣
  .  يساعد التلميذ على العمل التعاوني وعلى تقبل التغيرات واختيار الخبرات التعليمية التي تناسبه- ٤
على التنوع في طرائق التدريس وعلى اختيار الوسائل التعليميـة المناسـبة لتحقيـق           يساعد المعلم    -٥

أبـو  ( على اإلرشاد والتوجيـه ومـساعدة التلميـذ علـى الـتعلم الـذاتي،           ، ويقوم دوره   لمفيدالتعلم ا 
   )   ١٩ ، ١٨ ، م٢٠٠١،جاللة

، مشخصية المـتعل  الجسمية في    ركزت العملية التعليمية اهتمامها علي الجوانب العقلية والوجدانية و         -٦
  .والعناية الشاملة بجميع نواحي نموه

 التي يقوم بها المتعلم في المواقـف التعليميـة، مـع تنـوع األنـشطة                 التربوية االهتمام باألنشطة -٧ 
  .ومناسبتها لقدرات واستعداد المتعلم 

  . مة للمحتوى ء تنوع طرق التدريس واختيار أكثرها مال- ٨
   ) ١٨ ،١٧ ، م٢٠٠٠،مصطفى(ة جزءا ال يتجزأ من المنهج المدرسي  أصبحت البيئ- ٩
 ال تكمن وظيفة المناهج التربوية الحديثة في تخريج أفراد يعملون في سوق العمل واإلنتاج فقـط             - ١٠

   ) .٤٦ ،م ١٩٩٧فالوقي، (، وإنما في تخريج أفراد لديهم الكفاءات الالزمة لتطوير مجتمعهم 
ة تجعل من حاجات المتعلم وحاجات المجتمع هدفها الرئيسي في الوقـت نفـسه              أن المناهج الحديث  -١١

   ) .٣٢، م ٢٠٠٠جامل، (توظف المواد الدراسية لصالح المتعلم والمجتمع 



 ١٣

  . تنظيمات المناهج : ب
سـوف  لذا  ،  ها مجال اإلفاضة في أنواعها وخصائص      هذا سيهناك تنظيمات متعددة للمناهج ول    

 التنظيمات التي تصلح للتطبيـق علـى    عرضستفيض فيي ثم ، التنظيمات بعض هذه  الباحث ستعرضي
  : إلى ما يلي  المناهج الدراسية )١٧٨ - ١٥٢ ، م١٩٨٥(   الدمرداشحيث صنف، المعاقين سمعيا 

  .مناهج المواد الدراسية وتدور حول المادة الدراسية وتشمل   -١
  .  منهج المواد الدراسية المنفصلة-أ 

  .اد الدراسية المتصلة  منهج المو-ب 
  . منهج المواد الدراسية المترابطة -ج 
  . دور حول الهياكل البنائية للمادة وأساسيتهاي منهج -د 
  وتدور حول التلميذ وميوله ورغباته : هج النشاطمن . ٢
  . وتدور حول مشكالت الحياة في إطار عالقتها بحاجات التالميذ  المنهج المحوري- ٣

       سـالمه ويـونس والعنـزي     والرشيدي  و ) ٢١٧ - ٢٠٠، م ١٩٩٩(  وعبد الجواد  ويصنفها بامشموس 
منـاهج  ، المنـاهج المحوريـة     ،  مناهج النشاط  ،مناهج المواد الدراسية    إلى  ) ١٧٣-١٢٣، م ١٩٩٩ (

  .الوحدات الدراسية 
 مـنهج ، إلى مـنهج المـواد الدراسـية       ) ١٤٨ ،١٤٧، م١٩٩٦( في حين صنفها هندام وعبد الحميد       

  . المنهج المحوري ،  منهج النشاط،المجاالت الواسعة 
  - :ما يلي  االبتدائية في ةمنهج المرحلبعرض تنظيمات ) ١٧٨ـ ١٧١ ، م١٩٩٦( وقام أبو لبدة 

  . منهج المواد الدراسية المنفصلة - ١
  . منهج المواد المترابطة - ٢
  ). الدمج (  منهج المجاالت الواسعة - ٣
   :ذي ينقسم إلى  ال منهج النشاط- ٤

  .أ ـ المنهج القائم على ميول التالميذ 
  .ب ـ المنهج القائم على مواقف الحياة االجتماعية 

  :الذي ينقسم إلى منهج الوحدات - ٥
  .أ ـ الوحدة القائمة على المادة الدراسية 

  .ب ـ الوحدة القائمة على الخبرة 
أن المنـاهج التعليميـة للمعـاقين        ) ١٧٥،  م ١٩٩٥( ويرى القريوتي والسرطاوي والصمادي   

سمعيا ال تختلف في أهدافها العامة عن مناهج العاديين إال أنها تتضمن تركيزا على بعـض الجوانـب                  
كما أن األسلوب الذي يتبع في تدريس هـذه  ، التي تستجيب لالحتياجات الفردية للتالميذ المعاقين سمعيا    

وما إذا كان يأخذ باالتجاه اللفظـي فـي   ، برنامج التربوي المناهج يختلف تبعا لدرجة اإلعاقة وطبيعة ال    



 ١٤

عالوة على ذلك فان البرنامج التعليمي يتضمن تـدريبات       ، التواصل أو االتجاه اليدوي أو االتجاه الكلي        
  . على مهارات خاصة كالتمييز السمعي والتدريب على النطق وقراءة الشفاه وعالج عيوب الكالم 

ه المهارات موجود أيضا في مناهج تعليم العاديين بالمرحلة االبتدائية          ورغم أن التدريب على هذ    
أما بالنسبة للمعاقين سمعيا فيجب أن يكون وحـدات         ، إال أن هذا التدريب يكون بطريقة غير مباشرة         ، 

  . أو مفردات أساسية في المنهاج التعليمي 
إال أن الباحث يرى أن     ، سمعيا  مما الشك فيه أن جميع األنواع السابقة قد تطبق على المعاقين            

وذلـك لتناسـبهما   ،  النشاط ثم مـنهج الوحـدات        ج مع التالميذ المعاقين سمعيا هو منه      قأنسبهم للتطبي 
فالدراسات والبحوث أثبتت أن المعاقين سمعيا يعانون مـن نقـص االنتبـاه             ، وطبيعة اإلعاقة السمعية  

) ١٨٤، م٢٠٠٠،عبيد  (ثالثة  إلى خمسة أعوام      وانخفاض نسبي في القدرة التحصيلية عن العاديين من         
 هما األكثر مناسبة للتالميذ الذين يعانون من نقص االنتباه وضعف           تلذا فمنهج النشاط ومنهج الوحدا    ، 

القدرة التحصيلية وفي ما يلي عرض تفصيلي يوضح مميزات كل منهج منهما بالنسبة للتالميذ بـصفة                 
    :  عامة والمعاقين سمعيا بصفة خاصة 

  
  منهج النشاط   -أ

سمي هذا المنهج باسم منهج النشاط ألنه يوجه عنايته الكبرى إلى نشاط التالميذ الذاتي، وما تضمنه هذا                 
النشاط من مرورهم بخبرات تربوية متنوعة تؤدي إلى تعلمهم تعلماً  سليماً مرغوبا فيه، وإلى نمـوهم                 

   ).١٤٤، م ٢٠٠٠جامل،(نموا متكامال منشودا

  .ات منهج النشاط  متطلب-

  :ويقوم هذا المنهج علي متطلبات من  بينها 
  .  الطالب هو محور عملية التعلم وليس المعلم-١
 بـل فقط  العمل اليدوي و الجسماني ىال يعن عن طريق العمل والحركة والنشاط وهذا         يتعلم الطالب  -٢

  .أيضاًالعمل العقلي  والوجداني 
 م٢٠٠٤الشريفي ، احمد ،     (طة، والمحتوي يقدم من خالل أنشطة        المادة الدراسية هي مجموعة أنش     -٣
 ،١٤٨(   

  : ويتسم منهج النشاط بمجموعة من الحقائق أهمها 

  . تحديد خبرات المنهج في ضوء ميول التالميذ وأغراضهم -١
ـ        وتطويره باالشتراك بين المعلم والتلميذ     تخطيط المنهج    -٢ ذا  لذا فالتلميذ يشارك بإيجابية ونشاط في ه

  .المنهج 



 ١٥

  . يتسم المنهج بالمرونة -٣
  . تنظم أنشطة المنهج تنظيما سيكولوجيا يعتمد علي خبرات التالميذ وحاجاتهم -٤
  . ال يتقيد منهج النشاط بالحواجز الفاصلة بين المواد الدراسية -٥
  . تعتبر طريقة حل المشكلة هي محور عمليه التعلم -٦
  وآخرون يالرشيد. ( المنهج علي أساس نشاطهم وسلوكهم وعالقتهما في هذذنمو التالمي يتم تقويم -٧

   ).١٣٨ ، م١٩٩٩

  :مزايا منهج النشاط

  -:فيما يلي  ) ١٤٩، م ٢٠٠٤(، الشريفي و احمد  ) ١١٦ ،م٢٠٠٠ ( حددها كل من جامل
  . توجيه اهتماماته  إلى العناية بنمو الطفل نموا متكامال من جميع نواحيه-١
٢- األطفال وميولهم شبع حاجات ي.  
  .ؤكد علي تكامل المعرفة ي -٣
  . التعلم من خالل العمل -٤
  .  اكتساب المهارات يفوق الحصول علي المعلومات -٥

  : منهج النشاطسلبيات

  . تسطيح المعرفة وابتسارها واخذ القشور منها-١
  . تومضيعة للوق، قد ينتهي األمر بمنهج النشاط إلى ممارسة أعمال قليلة النفع-٢
ـ ،  عدم فهم المعلم للمضمون الحقيقي لمنهج النشاط    -٣  ةحيث النشاط هنا ال يعني فقط الحركة الفيزيائي

  . بل العقلية أيضاً
 عدم وجود خطط تتابع وتكامل لألنشطة خالل السنوات الدراسية المختلفة وكذلك المواد الدراسـية               -٤

  )١٥٠، ١٤٩، م ٢٠٠٤، الشريفي واحمد.(المختلفة
  

  :الوحدات نهجم –ب 
 التالميذ  ضعتلتدريس  ل الدراسية وطريقة    ةأن الوحدة تنظيم خاص في الماد     تري التربية الحديثة    

 يناسبهم ويراعي ما بيـنهم مـن        تطلب منهم نشاطا متنوعا   ي، و م اهتمامه يثير في موقف تعليمي متكامل   
وبصيرة في ميـدان أو     ويؤدي بهم إلى فهم     ،معينه تربوية   مرورهم في خبرات  ويتضمن  ، فروق فردية   

   )  ٥٥٥، م١٩٨٤، إبراهيم.( أكثر من ميادين المعرفة مع إكسابهم مهارات واتجاهات وقيم مرغوب فيها
 تصميم منهجي يقوم علي أساس النظر إلى المنهج بأنه كل يتكـون مـن               "والوحدات ما هي إال   

مجموعة من الوحدات الدراسـية  عدد من الوحدات المتجانسة والمترابطة ، ويتم عاده تقسيم المنهج إلى     



 ١٦

وتعـرف   ). ١٦٣،  م ٢٠٠٠جامـل،   .  ("عامـة   بالمترابطة التي تحقق في مجموعها أهداف المنهج        
من الخبرات واألنشطة التعليمية المتنوعـة ، تـدور حـول           ى  سلسلة ذات معن  " الوحدة الدراسية بأنها    

عاون فيما بينهم ، تحـت إشـراف        موضوع دراسي أو مشكله يهتم بها المتعلمون ، ويخططون لها بالت          
   ).١٥٩ ، م١٩٩٩، وآخرونالرشيدي " (المعلم وتوجيهه 

  :خصائص منهج الوحدات 

  :هج الوحدات بالخصائص اآلتية نيتميز م
  . وحدة المعرفة -١
  . ارتباط الدراسة بواقع الحياة -٢
  . شمول الخبرة وتكاملها مبدأ تحقيق -٣
  .شاركة  اعتماد الدراسة علي النشاط والم-٤
  .اعتماد الدراسة علي التعاون والعمل الجماعي-٥
  .مراعاة األسس العلمية السليمة في تقويم نمو التالميذ-٦
   ).١٦١ ، ١٦٠ ، م١٩٩٩ ،وآخرونالرشيدي ( تخطيط الوحدات وإعدادها سلفا -٧

   :أسس تقوم عليها الوحدات

  : يقوم تصميم الوحدات علي مجموعة من األسس هي 
  . المعرفي  التكامل-١
  .إيجاد العالقة بين الحياة داخل المدرسة  وخارجها -٢
  .االهتمام بأنواع النشاط  -٣
  . شمولية الخبرةمبدأتحقيق  -٤
  ).١٦٤، م ٢٠٠٠جامل .( التقويم في ضوء األسس العلمية  -٥

   :مميزات منهج الوحدات

  .  تشتمل الوحدة علي أنشطة كثيرة ومتنوعة-١ 
  .ت فرص كثيرة للتعاون والعمل الجماعي في دراسة الوحدا-٢
  . في دراسة الوحدات فرص كثيرة للتعرض للمشكالت-٣
  . تعتمد الوحدات تقويم التالميذ من جميع النواحي العقلية والنفسية االجتماعية -٤

وبعد استعراض خصائص كل من منهج النشاط ومنهج الوحـدات كمثـالين علـى المـنهج الحـديث                  
 ومنه إلى عالقـة المـنهج بـالنمو          للتلميذ المنهج والنمو الشامل   الباحث فيما يلي  سيعرض  ، وتنظيماته  

  .اللغوي



 ١٧

   : منهج الوحداتسلبيات

  .فيتحول هذا المرجع إلى كتاب مقرر ينفذه المعلم حرفياً، قد يتقيد المعلم بمقترحات مرجع الوحدة -١
 المعلم والتالميذ اعتمادا كليا على مرجع        قد تتحول الدراسة إلى نوع من الدراسة التقليدية إذا اعتمد          -٢

  .الوحدة
فـإذا لـم يـسمح      ،  قد تتطلب بعض األنشطة التي تتضمنها الوحدات القيام بزيارات الماكن معينة           -٣

تصبح األنشطة غير ذات فاعلية وال تحقق األهـداف المرجـوة منهـا             ، للتالميذ بالقيام بهذه الزيارات     
  )١٧٣، م١٩٩٩، رونالرشيدي وآخ.( بالصورة المنشودة

  
  المنهج والنمو الشامل للتالميذ: ثالثاً

إن من أهم األهداف التربوية مساعدة المدرسة للتلميذ على النمو الشامل، والمقـصود بـالنمو               
، العقلي  ، الشامل هو النمو في كافة الجوانب لذا سيعرض الباحث عالقة المنهج ومجاالت النمو الديني               

  .التفصيل من شيءبالفني باختصار والنمو اللغوي  ، نفعالياال، تماعي االج، الجسمي ، الثقافي

   : الدينينمو  ال-١

والمقصود بالجانب الديني هو تربية الطفل وفقا لتعاليم الدين، بحيث يتشرب القيم واالتجاهـات              
  .التي ينادي بها ديننا الحنيف حتى تنعكس على سلوكه وتصرفاته وعالقاته باآلخرين 

   :  العقلينمو ال-٢

ي، بحيث يصبح قـادرا علـى الـربط بـين        لم على التفكير الع   الطفلوالمقصود به تنمية قدرة     
الظواهر واستخالص األحكام والقوانين، كما يصبح قادرا على حل المشكالت التي تواجهه وعلى الخلق              

  .واالبتكار في مجال تخصصه

  : الثقافي نموال-٣

تلميذ بمجموعة من الحقائق والمفاهيم والمعلومات في شـتى        الجانب الثقافي تزويد ال   بوالمقصود  
لـه   جوانب الحياة والمعرفة، وتنمية قدرته على االستفادة من هذه المعلومات حتى يشعر بمدى أهميتها             

وحاجته إليها ومن المفروض أن تكون هذه المعلومات في صورة عموميات ، توجه لجميع التالميذ في                
  .م الدراسية المراحل األولى من حياته

  : الجسمي نموال-٤



 ١٨

ولتنمية هذا الجانب أهمية كبرى إذ أنه يتيح الفرصة لبناء جسم التلميذ ، ويتم ذلك عن طريـق                  
الرياضة واألنشطة المتنوعة التي يقوم بها التالميذ ، وهي تؤدي إلى تكوين وتنمية العـضالت وكـذلك     

  .أعضاء الجسم المختلفة 

   : االجتماعينمو ال-٥

صود بتنمية الجانب االجتماعي لدى التلميذ هو تدريبه على التعامل مع أفـراد الجماعـة               والمق
والتكيف معها، والتعرف على ماله وما عليه من حقوق وواجبات وكذلك تنمية قدراته علـى التعـاون                 

  .وإكسابه مجموعة من االتجاهات نحو البيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي ينتمي إليه 

     :نفعالي االنمو ال-٦ 

والمقصود بتنمية هذا الجانب هو الوصول بالتلميذ إلى حالة من التوازن النفـسي بعيـدا عـن                 
  .التوتر وأن يكون قادرا على التحكم في انفعاالته والسيطرة على سلوكه 

   : الفنينمو ال-٧

شطة عملية والمقصود بهذا الجانب هو تهيئة الفرصة أمام التالميذ إلشباع ميولهم،عن طريق أن
 ٤٥ ، م١٩٩٩ والمفتيالوكيل )( هالل أحمر، تصوير، رسم ، صحافة ( تقوم بها الجماعات المختلفة 

   ) .٤٨ـ 

   : النمو اللغوي-٨

همـاً مـن   مويعد النمو اللغوي مظهرا من مظاهر النمو العقلي، كما يعد في نفس الوقت عامالً           
علـى  نهج  ساعد الم ية هامة من أدوات التفكير، وكذلك       العوامل التي تساعد على النمو العقلي، فاللغة أدا       
 فتزداد قدرته على الحصول علـى المعلومـات         والتعبيرتهذيب لغة الطفل وزيادة حصيلته في الكلمات        

وعلى فهم التراث االجتماعي والتفاعل معه، فاللغة عند الطفل كما عند الكبار وسيلة فعالة فـي الفهـم                  
   ) ١٥٢، م١٩٨٤ ،إبراهيم.( عل االجتماعي بوجه عام بالمجتمع والتفاالتواصلوفي 

فاللغة عنصر من عناصر العملية التعليمية إذ يعتمد التحصيل الدراسي للتالميذ على االستعمال             
الفعال للغة ألنها مادة ومحتوى أي منهج، وبقدر ما تكون اللغة ومفرداتها مفهومة وواضحة ومـستمدة                

 يوضع المنهج لهم تكون عامال مؤثرا في تحقيق أهداف المنهج، لـذا  من القاموس اللغوي لألطفال الذين 
لتالميذ مـن ثـروة لغويـة    ملك ا وجب على لجان تأليف الكتب أن تكون مطلعة بشكل مباشر على ما ي            

،وعلى لغة الطفل لكل سنة من سنوات الدراسة، وأن تطور الكتب بشكل دوري بما يـستجد فـي لغـة        
  )٥٠ـ  ٤٩، م٢٠٠١الضبع،.( األطفال

 المنهج المدرسي بزيادة مـا يعرفـه الطفـل مـن     ىالمدرسة االبتدائية يعنب  االلتحاق بدء ع وم
الكلمات التي يفهمها ويستخدمها في كالمه ،والتي يفهمها في قراءاته ويستطيع استخدامها، كمـا يعنـي                



 ١٩

دمها أكثر صـوابا  بجعل الكلمات التي يعرفها الطفل ذات معنى أكثر دقة عنده وجعل الجمل التي  يستخ            
لمناسبة الذي تستخدم فيه، وتدريجياً تستخدم اللغة المكتوبة ونظام األرقـام كوسـيلة             ل ةالئمموشموال و 

هامة تساعد الطفل أيضا على النمو اللغوي المنشود، ويوجه المنهج المدرسي نظر مدرس الفصل فـي                
  .ة يقلدونها في النطق والتعبير المدرسة االبتدائية إلى ما يتبعه ليصبح أمام األطفال قدوة حسن

 المنهج المدرسي أن يعبر الطفل عن الخبرات المتنوعة التي يمر بها في أوجـه               من متطلبات و
ر صحته النفـسية ،     رضتنشاطه المختلفة، ويشجعه علي هذا التعبير دون أي ضغط أو إجبار حتى ال ت             

فضالً على أن المنهج المدرسـي يعتبـر         ،ذات األهمية األولى  اللغة التعبيرية لدى الطفل     تصبح تنمية   و
 وكوسيلة للفهم وجمع المعلومات والتعامـل مـع   لتدريب األطفال باستخدام اللغة استخداما سليماً    وسيلة    

اآلخرين تعامال اجتماعيا صحيحا وكوسيلة للتفاعل أيضا مع الظواهر االجتماعيـة المختلفـة تفـاعال               
 هو تمكيـنهم مـن      المعاقين سمعيا   الهدف األساسي لتعليم    و ) ١٥٣ ، م١٩٨٤ ،إبراهيم  (مرغوبا فيه   

وذلـك لتحقيـق الغايـات      غيرهم عن طريق الحديث والقراءة والكتابة       مع   التواصلاستعمال اللغة في    
   ٠اآلتية
  .التفاعل مع المجتمع الذي يعيشون فيه -١
  .مجتمعاتهم  الرئيسية في التواصل  االستغناء عن اإلشارة ما أمكن واستبدالها  بلغة -٢
أن تكون مناهج تعليم الصم وضعاف السمع نوافذ يطلون منها لتعلم مختلف المعـارف المتالحقـة                 -٣

   )١٩٠ ـ ١٨٩، م ٢٠٠١ ،عبيد(.بشكل يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم العقلية واللغوية 
  

   :المناهج الدراسية للمعاقين سمعيا: اًرابع
 عادية بل    للطفل المعوق سمعياً   العقلية قدراتالعلى أن    المعاقين سمعياً يتفق الباحثون في مجال     

 أخرى غير اإلعاقـة     إعاقاتبوربما تفوق المستوى العادي عند البعض، إال بعض الحاالت التي تأثرت            
 إعدادهم للحياة ومشاركتهم في بناء مجتمعهم وتقدمه        المعاقين سمعياً   تعليم السمعية، وبما أن الهدف من    

المجتمع بحاجة لخدمات جميع أفراده ،لهذه األسباب جميعا وأسباب أخـرى كثيـرة        انطالقا من مبدأ أن     
ك فإننـا نـرى    فإن من الطبيعي أال تختلف المواد الدراسية التي تقدم لألفراد الصم عن السامعين ، ولذل      

التـي   لبعض المواد    تعديلال  أهمية لصم مع ل هاأن جميع المواد الدراسية التي تقدم للسامعين يمكن تعليم        
 ،  م٢٠٠١ ، أبو مغلي   و سالمه(تعتمد أساسا علي اللفظ كالقراءة والتالوة سواء باللغة العربية أو غيرها            

 واألطفال الذين يـسمعون ال يتمثـل فـي   المعاقين سمعيا حيث أن الفرق الرئيسي بين األطفال       ). ٩٩
لي ذلك ينبغي علي المعلمـين أن        يتمثل  في طريقة تعليمهم إياها ، وع        ابقدر م  المواد الدراسية      طبيعة

 يسمعون ولكن مع قدر من الفارق        الذين  المنهج الدراسي الذي يقدم لألطفال     إلتباعيكونوا علي استعداد    



 ٢٠

هم إلى مناقشة   اقتعإ بالنظر إلى    المعاقين سمعيا الزمني وتطبيق طرق تدريس مختلفة ، ويحتاج األطفال         
لسمع ، وما يمكن للشخص أن يحققه بالرغم مـن ضـعف            رة الفرد علي ا   قدما هو الصمم ، وما تعنيه       

شرح لهم بمزيد من التفصيل والوضوح ما       ي إلى أن    المعاقين سمعيا  ، ويحتاج األطفال     انعدامهسمعه أو   
إعـاقتهم  تعنيه المشاعر والدوافع والمعتقدات واألساليب المقبولة للتعامل مع اآلخرين ، ومـن نتـائج               

توقع منهم أن يبلغوا في  اكتساب مهارات اللغـة الـصوتية مبلـغ أطفـال        أننا ال نستطيع أن ن     السمعية
 يحتاجون إلى تدريب خاص علي النطق وقراءة الكالم المنطوق والي تعهد ما بقـي       أنهميسمعون ، كما    

   ) .٩٩ ، المرجع السابق أبو مغلي ، وسالمه . (له من حاسة  السمع 

   :معاق سمعيا  يستند إليها في تعليم الطفل الباحثين مجموعة من المبادئال عدد منوقد وضع 
 العقلية ، فقد أثبتت الدراسات أنهم يتمتعـون بقـدرات           معاق سمعيا   ال عدم االستهانة بقدرات الطفل    -١

  .عقليه طبيعية بل أن بعضهم من العباقرة ما لم يصاحب اإلعاقة السمعية إعاقات أخرى 
 وذلك بإعداد الدروس األكاديمية وصـياغة  معاق سمعيا التحديد دقيق للمهارات المطلوبة من الطفل      -٢

  .األهداف بطريقة واضحة محددة قابله  للقياس 
 تعليم المفردات والمفـاهيم     ى ، والتركيز عل   معاق سمعيا  ال لة مع الطف  يلة الطو جملتجنب استخدام ال   -٣

  .والجمل 
  . من الوسائل المساعدة علي التعليم اًري كباًاستخدم عدد -٤
  . وقدراته وربط المادة بالواقع معاق سمعيا اختبار المهارات المناسبة الحتياجات الطفل ال -٥
  .استخدام التعزيز مع مراعاة شروط استخدامه  -٦
  . الخروج عن المنهاجإلىعدم وضع افتراضات غير صحيحة تؤدي  -٧
ويؤثر سلبا علي استخدام    ن الصراخ يزيد من توتره       أل معاق سمعيا عدم الصراخ أثناء الحديث مع ال      -٨

  .السماعة
ال يستخدم كل ما يتعلمه لذلك فهو فـي         معاق سمعيا   التكرار في التدريب والتعليم ضروري كون ال       -٩

  ٠لتكرار خوفا من النسيان لحاجه  
د نقـاط القـوة     يتقييم مدي تحقق األهداف بأساليب مناسبة لقدرات الطالب والمادة الدراسية وتحد           -١٠

  . )٥٨- ٥٧، م ٢٠٠٠  ، يوسف( تعلم والضعف في ال
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  . يقوم بالتدريس للمعوقين سمعيا االتالية عندملذا يجب علي المعلم مراعاة النقاط 
عندما تتحدث معه خاصة أثناء المناقـشات الجماعيـة         المعاق سمعيا   حاول أن تلفت انتباه الطالب       -١

  .رية مصدر المعلومات البصالمعاق سمعيا وذلك بهدف تعريف الطفل 
  ٠جيدا  ما سبقها  للطالب من أنه قد فهمجديدةتأكد عند تقديم معلومات  -٢
السريعة جـدا    ( ة المبالغ فيهاالمحادثتحدث مع الطفل بصوت مسموع وسرعة متوسطة ، حيث أن    -٣

  ٠ تلميذلوأن تكون في مواجهة ا،  قد تجعل من قراءة الشفاه والكالم أمرا صعبا للغاية)أو البطيئة 
ة وأية أمور تتعلق بالمناقشة مكتوبة ،       منزليكافة التعليمات الخاصة باالمتحانات والواجبات ال     جعل  أ -٤

  ٠مع العمل علي إعادة قراءتها عند الضرورة 
  ٠ استخدم المعينات البصرية مثل الشفافيات ، األقالم الملونة ، السبورة ، الشرائح -٥
 خفيفـة أو اسـتخدام مـصادر        ضـاءة إ في مكـان      يكون مصدر المعلومات المستخدمة    أنتجنب   -٦

  ٠ الفهم لدي األصم ية عملةعاقإ هذا قد يؤدي إلى  بسرعة،المعلومات في الغرفة 
نه يفهم كل ما يقدم لـه       أ التغذية الراجعة من الطالب وذلك بهدف التأكد من           الحصول ص علي راح -٧

  ٠من معلومات 
  ٠المعاق سمعيا لكالم مع ر مهارات التواصل بما فيها مهارة ايشجع تطو-٨
  ٠ من المعلومات البصرية فادةستاالله  لطالب في المكان الذي يتيحا جلسا -٩
تعرف علي استعمال كافه أنواع المعينات السمعية والمتغيرات الصحية التي تطرأ علـي الطلبـة               -١٠

  ٠خاصة األمراض المعدية 
   )١٨٨،١٨٩،م٢٠٠١عبيد ( .اختبارات سمعية دورية للطفل أجر-١١
   ٠علم صفا ماتريد بها أن ت خطط بشان الكيفية التي اعد -١٢
   ٠ وبأي ترتيبهادرستريد أن ت  التي أي الموضوعاتحدد -١٣
تدريس كتب العـاديين    عند  بين األطفال المعاقين سمعيا واألطفال العاديين        الفارق الزمني    ي راع -١٤

  .للمعاقين سمعيا 
اذج المصغرة واألدوات وأشياء الطبيعـة كالحجـارة والفاكهـة          النم و عرض جميع أنواع اللعب   ا -١٥

  .والنباتات
   ) .١٩٩٩، م٢٠٠١ أبو مغلي ،وسالمه (.ك وفر حوافز لتحفزهم علي المشاركة مع -١٦



 ٢٢

ومما سبق يرى الباحث أن التالميذ المعاقين سمعيا يمكن أن يتعلموا  باستخدام مناهج التالميذ  العاديين                 
  : تبارات مع مراعاة بعض االع

 .خصائص التالميذ المعاقين سمعيا واحتياجاتهم  -

 . سمعيا وأقرانهم العاديين نالفروق بين المعاقي -

 . في أثناء شرح الدرس  التحدث مع التلميذ المعاق سمعيا بطريقة طبيعية ليس فيها تكلف -

 . التعليمىمن الوسائل المساعدة عل رياستخدام عدد كب -

 .في الدرس  المشاركة ىعله حوافز لتحفزا إعطاء التلميذ المعاق سمعي -

 

ـ مخطه الدراسة بمدارس المرحلة االبتدائية للمعاقين سمعيا بالم       :  خامساً  العربيـة  ةلك
  :السعودية

يدرس الطالب في هذه المرحلة منهجا مستمدا من منهج المرحلة االبتدائية بالتعليم العـام بعـد                
 األخـذ   يفـضل   في التربية   إال إن االتجاه الحديث    لسمعية ، كون منسجما مع متطلبات اإلعاقة ا     يتعديله ل 

بمناهج التعليم العام دون تعديل مع احتفاظ برامج ومعاهد المعاقين سمعيا ببعض المقررات الخاصة بهم               
مثل تدريب الطفل علي استثمار بقايا السمع لديه في العملية التعليمية ، والتدريب علي النطـق وقـراءة         

 األبجدية اإلشارية  واألرقام      لغة اإلشارة بما فيها     المعينات السمعية الفردية ، واستخدام     الشفاه واستخدام 
العربية الموحدة ، وتبلغ  مده الدراسة ست سنوات ولقد وضعت أول خطة لمعاهـد األمـل االبتدائيـة                   

بعد عشر سـنوات    )  حصة أسبوعيا    ٣٠(ثم عدلت وخففت إلى       )  حصة أسبوعيا    ٣٤ ()ه ١٣٤٨(عام
م أدخلت بعض التعديالت عليها لتطويرها دون تعديل في المجموع العام لعدد الحـصص األسـبوعية                ث

  ) .١٣١، م١٩٩٩الموسى ، (وقد تم إعداد مقررات خاصة بكل مادة دراسية بالمرحلة االبتدائية 
 األمل للصم علي اللغـة العربيـة  بفروعهـا            وبرامج وتركز مناهج المرحلة االبتدائية لمعاهد    

وهذا يدل علـي عنايـة هـذه    )  حصة في األسبوع   ١١( ختلفة كالقراءة والكتابة والتي خصص لها       الم
 النطق أو   صعوبات في  تعاني من    التالميذالمدارس بتعليم اللغة العربية لطالبها ، حيث أن هذه الفئة من            

ـ  الدينية العلوم   علىضعفه نتيجة لعدم السمع أو ضعفه كما تركز مناهج هذه المرحلة              والفقـه   القرآنك
دنية ومجمـوع   بوالتوحيد ، هذا باإلضافة إلى علوم الرياضيات والعلوم االجتماعية  والرسم والتربية ال            

معجب و عبد القـادر و جويعـد و عبـد    ) ( حصة في األسبوع ٣٠( حصص هذه المرحلة كما سبق     
 برامجهـا   من خالل    فضال على ذلك فإن المملكة اتجهت إلى الدمج وذلك         . )٢٤٦،  م ٢٠٠٢،  الخالق



 ٢٣

الملحقة بالمدارس العادية لما لذلك من اثر إيجابي في نفوس التالميذ حيث افتتح أول برنـامج لرعايـة                  
كذلك مـن خـالل عمـل       ، ) المهلب ابن أبى صفرة   ( وذلك بمدرسة    هـ١٤١٠ضعاف السمع في عام     

لمملكة العربية السعودية بفئات    الباحث كمعلم يلمس هذا االهتمام من جانب القائمين على شئون التعليم با           
واستقدام معلمين متخصصين في مجال اإلعاقة التي يعانون منها لتعلـيمهم           ، ذوي االحتياجات الخاصة    

من الدول العربية في حال عدم وجود العدد الكافي من خريجي أقسام التربية الخاصة فـي الجامعـات                  
، جديد في مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصـة         بجانب تدريب المعلمين على ال    ، والكليات السعودية     

وعقد ورش عمل للعاملين في مجال اإلعاقة لمناقشة التطور التعليمي الموجود فـي العـالم ومحاولـة                 
    ،    تطويعه بما يتالءم وطبيعة المعاق في المملكة 

 ، دائيـة معاهد األمل للصم بالمرحلـة االبت     برامج و  الخطة الدراسية ب   )١( الجدول رقم    يوضحو
الفلـيج و المحـسن و       ( ضعاف السمع وعيوب النطـق     خطة الدراسة في برامج      يوضح ) ٢(وجدول  
  )م٢٠٠٥،، الدغيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٤

  معاهد األمل للصم بالمرحلة االبتدائيةبرامج و يوضح الخطة الدراسية ب)١(جدول رقم 
  

    المرحلة االبتدائية
  المواد الدراسية

المرحلة 
  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  التحضيرية

  ٢  ٢  ٢  ١  ٤  ٤  ١  القران الكريم
  ٢  ٢  ٢  ١  ١  ١  ١  التوحيد

  ١  ١  ٢  ١  ١  ١  ١  الفقه و السلوك

مية
سال
 اإل
بية
لتر
ا

  ١  ١  -  -  -  -  -  الحديث  
  ٦  ٦  ٦  ٣  ٦  ٦  ٣  المجموع

  ٢  ٢  ٢  -  -  -  -  القواعد
  ٢  ٢  ٢  ٤  ١٣  ١٥  ٤  القراءة

تدريب ال
  السمعي

١  ١  ٢  ٣  -  -  ٤  

  ٢  ٢  ٢  ١  -  -  -  التعبير
  ١  ١  ١  ٢  -  -  -  اإلمالء

بية
لعر
ة ا
للغ
ا

  

  ١  ١  ١  ٣  ٣  ٢  ٢  الكتابة
  ٩  ٩  ١٠  ١٣  ١٦  ١٧  ١٠  المجموع

  ١  ١  ١  -  -  -  -  التاريخ
  ١  ١  ١  -  -  -  -  الجغرافيا

ات
اعي
جتم

اال
  ١  ١  ١  -  -  -  -  التربية الوطنية  

  ٣  ٣  ٣  -  -  -  -  المجموع
  ٦  ٦  ٥  ٦  ٥  ٥  ٥  الرياضيات
  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ١  ٢  العلوم

  ٣  ٣  ٣  ٣  ٢  ٢  ٥  التربية الفنية
  ٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ٣  ٥  التربية الرياضية

عدد 
  المواد

١٧  
  ٣١  ٣١  ٣١  ٣٠  ٣٠  ٣١  ٣٠  المجموع الكلي

  



 ٢٥

  بالمرحلة االبتدائيةلبرامج ضعاف السمع وعيوب النطق  يوضح الخطة الدراسية )٢(جدول رقم 
  

    الصف األول
فصل   ةالمواد الدراسي

  أول
فصل 
  ثاني

  الصف
  الثاني

  الصف
  الثالث

  الصف
  الرابع

  الصف
  الخامس

  الصف
  السادس

  ٤  ٣  ٦  ٦  ٦  ٦  ٧  القران الكريم
  ٢  ٢  ١  ١  ١  ١  -  التوحيد

  ٢  ٢  ١  ١  ١  ١  -  الفقه و السلوك

مية
سال
 اإل
بية
لتر
ا

  ١  ١  -  -  -  -  -  الحديث  
  ٩  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٧  المجموع

  -  -  -  -  ٥  ٧  ٧  الهجاء والكتابة
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢  تالقراءة والمحفوظا

  ١  ١  ٢  ٢  -  -  -  اإلمالء
  ١  ١  ١  ١  -  -  -  الخط
  ٢  ٢  ١  -  -  -  -  القواعد
  ١  ١  ١  -  -  -  -  التعبير

لعر
ة ا
للغ
ا

  بية
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 خطوة رائدة باإلضافة إلى عنايتها بمعاهد التربيـة الخاصـة           التربية والتعليم وقد خطت وزارة    

وى االحتياجات الخاصة بالمـدارس العاديـة   ذوتتمثل هذه الخطوة في تنفيذ برنامج  إلحاق بعض فئات         
 بها ، ويتعهد رعايتهم معلمون مختصون في مجال التربية الخاصة كما يتحقق لهـم                في فصول خاصة  

االندماج مع أقرانهم العاديين في األنشطة غير الصفية التي تقيمها المدرسة وكـذلك مـشاركتهم فـي                 
وتبلغ الدراسة في برامج المعاقين سمعيا للمرحلـة االبتدائيـة سـت    .استخدام مرافق المدرسة المختلفة    

 الوزارة برنامج غرفه المصادر وهـو يتـضمن    تطبيقنأسبوعيا ، فضال عحصة ) ٣٠(نوات بواقع  س
ن، مع إبقاء التالميذ ذوى االحتياجات      وغرفه في المدرسة العادية يقوم عليها مختصون تربوي        تخصيص

خاصة  ال االحتياجاتويقوم ذوي   % ٥٠الخاصة في الصفوف الدراسية مع أقرانهم العاديين وذلك بنسبه          
 معلم مقـيم    ووه: تم استحداث برنامج المعلم المتجول       كمابارتياد غرفه المصادر لالستفادة من خدماتها       
  . احتياجات خاصة بهدف تقديم الخدمة لهم ي ذوتالميذباإلدارة يقوم بزيارة للمدارس العادية التي بها 

متخـصص فـي التربيـة        معلم  وهو المعلم المستشار وهو    اً مشابه اًثم طورت الوزارة برنامج   
 احتياجات خاصـة    ي ذو تالميذ بالمدارس العادية التي بها       العاديين الخاصة يقوم بتقديم  إرشاد للمعلمين     

من تالميذ المدارس االبتدائية العادية في حاجه إلـى خـدمات التربيـة              % ٢٠وقد وجدت الوزارة أن     
  :الخاصة ، لذا سعت الوزارة إلى 

  مج الفصول الملحقة بالمدارس العادية وهي علي نوعين  التوسع في استحداث برا–أ 
  فصول تطبق مناهج معاهد التربية الخاصة مثل فصول األطفال الصم  : النوع األول
  فصول تطبق مناهج المدارس العادية مثل فصول األطفال ضعاف السمع :  النوع الثاني

ستحداث برامج  غرف المـصادر وبـرامج       االستفادة من األساليب التربوية الحديثة والمتمثلة في ا        -ب
 ،  وآخـرون معجـب   (.  في التربيـة الخاصـة     شرافاإلوالمعلم المتجول والمستشار وبرامج المتابعة      

   ) .٣٩٨ -٣٩٦ ، م٢٠٠٢
  :دور التكنولوجيا المعينة في تعليم المعاقين سمعيا : ا دسسا

دث التوجهات الحديثة في التعليم وذلـك       وقد استخدمت التكنولوجيا المعينة في تعليم المعاقين سمعيا كأح        
 التليفوني لذوي اإلعاقة السمعية من خـالل  التواصلدرجي في السمع وتشمل أجهزة تلتعويض النقص ال  

   : إضافة اله كاتبه مبسطة وشاشة كبديل للسماعة ومن أمثله تلك األجهزة الحديثة ما يلي
  .محول الصوت إلى مثيرات لمسيه  -١



 ٢٧

  .قبل السمعي المرسل والمست -٢
  .جهاز مساعد الصوت  -٣
   .أشاريةجهاز تحويل المحادثة إلى لغة  -٤
  .جهاز محول األصوات ذبذبات -٥
 األطفال ذوي اإلعاقـة  ةمساعدلأجهزة إلكترونية ملموسة تحول الطاقة الصوتية إلى طاقات تردديه           -٦

 مكيف للتعامل مع األحاسيس     السمعية علي الكالم وسماع األصوات إذ يفترض أن هناك جزء من المخ           
  . )٧٨، م ٢٠٠٢يوسف ( و.  )٢٢٦- ٢٢٥ ، م١٩٩٨، الزهيرى(  بالصوتةالشبيه

  
  . ذوي اإلعاقة السمعيةةومن الوسائل التكنولوجية التي يمكن توظيفها لخدم 
  . استخدام الكمبيوتر لتعليم ذوي اإلعاقة السمعية النطق السليم -١
  .ت التشخيص والعالج ألمراض التخاطب استخدام الكمبيوتر في مجاال-٢
  . أجهزة فحص واختبارات السمع مما يساعد علي االكتشاف المبكر-٣
 له التواصل مع    يتيح المعينات السمعية المتطورة إذا كان لدي ذي اإلعاقة السمعية بقايا سمعيه مما              -٤

  .اآلخرين 
 تزويـده بـشاشة تنقـل الرسـائل         المعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية منها الذي تـم         هواتفال-٥

  .علي الشاشة بدال من االستماع إليها  والنصوص
 اللفظ المنغم لتنمية السمع لدي الطفل ذي اإلعاقة السمعية بهدف إدماجه في المجتمـع عـن              طريقة -٦

  . الطبيعي والمتمثل في الكالم التواصلطريق 
ـ  روكتيزراعة القوقعة وهي عبارة عن جهاز ال       -٧ ع داخـل األذن ويـصدر ذبـذبات    ني صغير يوض

نسبه تصل إلـى  بإلكترونية كهربائية لتنشيط العصب السمعي لمركز السمع بالمخ وبذلك قد يسمع الطفل  
   ) .٢١ – ٢٠، م ٢٠٠٢يوسف ، ( و،  )٥٣، م ٢٠٠٠ إمام% (٩٠
  . المثبتة على الكمبيوتر ت االنترنت والتواصل عن طريق الكاميرا-٨
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  المبحث الثاني
  مو اللغويالن

  -: مقدمه 
 وأساسية للتواصل مع اآلخرين ، ومن خالل اللغـة يـستطيع الفـرد              همةمتعتبر اللغة وسيلة    

التعبير عن ذاته ، وتقسم اللغة إلى لغة  لفظية من خالل الكالم أو لغة غير لفظية وتـتم مـن خـالل                         
 إال أنها في    اإلنسانياتج  الفكر    اإليماءات أو اإلشارات أو الحركات ، وبالرغم من أن اللغة ناتج من نو            

 مـن أداء األحكـام ومـن    ه من أهم أدواته،فهي تمده بالرموز وتحدد له المعاني وتمكن       ةداأالوقت نفسه   
أن للغـة أهميتهـا  لـدي    ) ١٠، م ٢٠٠١شـقير،  (دمات واستنتاج النتائج  تخريج األفكار وتكوين المق 

 دون غيره من الكائنات الحية      اإلنسانا كيفيا وتميز    عن الحيوان اختالف    يختلف فاإلنسان خاصة   اإلنسان
كبير مـن األهميـة   الجانب ال على هذا وما دامت اللغة ،نسانيه مميزة له علي نحو فريد إ، فهي ظاهرة  

 المفسرة الكتـساب    اتفال بد أن نعرف ماهية اللغة والنمو اللغوي ، ووظيفة اللغة ومراحلها ، والنظري             
ـ  رة فيها ، ثم نصل إلى النمو اللغوي عند المعاقين سمعيا ومظاهرهاللغة ، والعوامل المؤث   ة وبرامج تنمي

  .هذه اللغة 
  

   :ف اللغةيتعر: أوال 
 ، وهو نفس التعريـف      "أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم       ب"عرف اللغة في المعجم الوسيط      تَ

قاموس لسان العرب أن اللغة     الذي أورده الشيرازي في القاموس المحيط ، ويري ابن منظور صاحب            
واللغو ما كان مـن  ) اللغو( تتبدل وتتغير وتتطور حسب تبدل األقوام واألحوال وهو يري أن اللغة من  

 )٤، م١٩٩٨قاسـم، (لتقلبه من حال إلى حال " ماال يعتد به "  واللغو أيضا هو     هالمعقود علي الكالم غير   
التعريفـات    كل من علماء النفس  وعلماء اللغة ، فان        دراسة اللغة تدخل في دائرة اهتمام      ألن، ونظرا   

وإطـاره    وتعتمد علي اهتمام العالم وانتمائهخرآالتي طرحت للغة تختلف اختالفا  كبيرا من مجال إلى     
المرجعي وكذلك لتعدد العمليات اللغوية وتعدد وظائفها فقد اختلفت التعريفـات بـسبب ميـل العلمـاء       

كـرم  الـدين ،   . (  فهم لهـا  ي من الوظائف التي تؤديها  اللغة عند تعـر أكثرة آو  د واح يللتركيز عل 
  -:لذا سيعرض  الباحث فيما يلي التعريفات المختلفة  للغة ،  )١٠،م ١٩٩٥

  -: هناك من عرف اللغة على أنها أصوات يصدرها الشخص للتعبير عن نفسه مثل
أنهـا  ت   الالسـن، وعـد    -:قولفي" لسان العرب "اللغة في   ) ٤٠٥ ،   م١٩٩٥(تعريف ابن منظور     -

  .غراضهمأأصوات يعبر عنها قوم عن 
  -:ربط الرمز والصوت بالمعني المقصود مثلي رمزي مفترض  نظاموهناك من قال أنها -
  ".ربط الصوت والرمز بالمعنييهي نظام رمزي افتراضي )" ٩٠ ،م١٩٨٠(تعريف قطبي  -
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  :كار واآلراء بين األشخاص مثلوهناك من عرفها على كونها حديث يتم من خالله تبادل األف
هي نظـام مقعـد لتبـادل األفكـار أو اآلراء أو            " )م١٩٩٤(تعريف القاموس السيكولوجي للتلميذ    -

المعلومات عن طريق الكالم أو اإلشارات ويتضمن هذا النظام منظومة من الكلمات في مجموعات              
   .(A students dips., 1994,pp-100-101)مؤتلفة ذات معني 

 -:)م١٩٩٣(اموس أكسفور تعريف ق -

  . اإلنساني التواصلاللغة هي استخدام الكلمات بطريقة تتفق وطريقة   )  أ
 .اللغة نظام من الكلمات الخاصة بمجتمع ما )  ب

  (Oxford dictionary,1993,p.196)اللغة نوع من التعبير باستخدام الكلمات ) ج
المنطوقـة أو   (تفاقيـة   مجموعة من الرموز اال   " اللغة  بأنها     ) ١٢،م ١٩٩٢( يعرف صالح   و
عرف كارين  تو" تمثل بها األفكار عن العالم من خالل نظام اصطالحي ، وتستخدم  للتواصل              ) المكتوبة

نظام محدد مرتب من القواعد التي يفهمها ويدركها "   اللغة بأنها )٢٩٦،  م١٩٩٤(  ,.Owen, Kوينأ
  "األفراد في الكالم واالستماع والكتابة 

 االجتمـاعي ،    التواصلأنها وسيلة أساسية من وسائل       ) " ١٢، م٢٠٠٠(روسان  بينما يعرفها ال  
وخاصة في التعبير عن الذات وفهم اآلخرين ووسيلة مهمة من وسائل النمو العقلي المعرفي واالنفعالي               

علي أنها نظام من الرموز المتفق عليها والتي تمثل المعاني المختلفة والتي قيد وفـق               "، ويعرفها أيضا  " 
   ." قواعد معينه 

رموز عامة يشترك فيها الجميـع  يتفقـون         " فا للغة بأنها    يتعر ) ٣١،م ٢٠٠١( وقدمت شقير   
علي داللتها، ويمثل سيادة  الرمز الجماعي   ارتقاء اللغة أي انه يحقق قدرا من قبول الـذات وقبـول                     

اصل بين الفرد واآلخـرين     اآلخرين ، وإذا قل هذا القدر من القبول عن حد معين اضطربت عمليه التو             
نظام اصطالحي مؤلف مـن     " بأنها   ) ١٩، م٢٠٠١ ( ، وتعرفها الضبع      "نفسه أيضا بل وبين الفرد  و    

 للتسجيل والتركيب بين التـصوريين  ووظيفتهـا العمليـة أن            ةآلرموز تعبيريه وظيفتها النفسية تكون      
مجموعـه مـن   " أنهـا  ) ١٧٤، م٢٠٠٣(  و فواز كوافحةبينما يري " تكون أداة للتخاطب بين األفراد     

الرموز والقواعد المتفق عليها اجتماعيا الستخدامها إليصال األفكار والمعلومات وتتكون من األصوات            
الفكرة األساسية مـن التعريفـات   ) ١٠، م ٢٠٠٥( في حين أستخلص الدماطي    " ، التراكيب ، المعاني     

 دون  باإلنـسان  أهميه ألنها تختص     أكثرها، بل هي    المختلفة للغة وهي إنها طريقه من طرق التواصل         
 السابقة بعض الحقائق األساسية التي تتـصل  تالتعريفاغيره من الكائنات الحية ،ويستخلص الباحث من  

   -:بماهية اللغة وتتمثل هذه الحقائق فيما يلي 
  .اللغة مجموعه من الرموز تتبع نظام دقيق  -١
  .ست غريزية  اللغة أصوات إرادية مكتسبة ولي -٢
  . والتعبير التواصلوظيفة اللغة االجتماعية هي  -٣
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  .اللغة اصطالح ، أي إنها توجد اجتماعيا وليس بفعل منطقي أو تجريبي  -٤
   .اإلنساناللغة قدره عامه عند  -٥
  .اللغة نظام صوتي وصرفي ونحوي وداللي  -٦
  .واصل بها أفراد المجتمع  يتةداأاللغة وسيله وليست غاية في حد ذاتها وإنما هي  -٧

 ذات دالالت متعـددة    أو إيمـاءات     أن اللغة أصوات أو رموز    : يتضح لنا من خالل التعاريف    
  .يستخدمها اإلنسان للتعبير عما في النفس، وعن حاجاته، وحاجات المجتمع الذي يعيش فيه

 الثقـافي عبـر     فاللغة وسيلة للتفاهم والتعبير بين البشر، وهي وسيلة لنقل التـراث والتوسـع            
األجيال، وهي وسيلة اإلنسان للتعلم واكتساب الخبرات المختلفة الجديدة في شتي المجاالت، إضافة إلى              

 ،م١٩٩٣ ، رضـا . ( التي تميزه بشكل خاص وفعال عن بقية الكائنـات         ن مظهر من مظاهر اإلنسا    هاأن
٢٤٥.(  

تماعيا للتواصل والتعبير عن األفكار     بأنها مجموعه من الرموز المتفق عليها اج      " ويعرف الباحث اللغة    
  " .والمشاعر من خالل نظام صوتي وصرفي وداللي وهي قدره ذهنية مكتسبة 

  
   : مفهوم النمو اللغوي-:ثانيا 

 للمرحلـة الـسابقة     اً امتداد ةكل مرحل تكون  يه أن النمو سلسله متصلة الحلقات بحيث        جيقول بيا 
ـ االراسة النمو اللغوي في مرحلة ما قبل المدرسة وثيقة     ، وهذا يعني أن د     ةوتمهيد للمرحلة التالي    لاصت

أن  ) ١٢،  م ١٩٩٥( ، وتـري كـرم الـدين         ) ١٨٠،  م٢٠٠٠رضوان ،   (بالطفل في حياته اليومية     
الدراسات تتفق علي أن النمو اللغوي هو نظام من تتابع المراحل التي تتطور فيها اللغة ، بمعنـي انـه                  

ان مهارات معينه تظهر قبل مهارات أخرى وهذا بصرف النظـر عـن             خالل التطور اللغوي للطفل ف    
غـوي  لالنمـو ال   ) ١٩،  م ١٩٨٦(األعمار التي تظهر عندها كل مهارة عند طفل معين ويعرف خضر            

سلسلة منظمة مترابطة في عدد المفردات والكلمات التي تنطقها ، أو هو مدي االستخدام الـسليم            "  بأنه  
   ٠اظ والجملللمفردات اللغوية واأللف

 على أنه تغيرات كمية ونوعية تطرأ على المفردات  والتراكيب التي يستخدمها الطفل              هوهناك من عرف  
  -:في حديثه مثل
هو التغيرات الكمية والنوعية التي تطرأ على مفردات الطفل وتراكيبه          ) ١٣٦م ،   ١٩٨٦(تعريف وافي   

  .اللغوية التي يستخدمها في حديثه
أن اكتساب اللغة لدي األطفال يبدأ باألصوات ، ثـم تبـدأ             ) " ١٠١،  م ١٩٩٠( ويري يوسف   

ـ               ذات  ةهذه األصوات في التمايز لتصبح كلمات لها معني ثم تركب هذه الكلمات لتـصبح جمـال نحوي
بالنمو اللغوي نمو مهارات االستماع ومهارات التعبير        )" ٣٣،  م ٢٠٠١( ، بينما تقصد الضبع      " ىمعن
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، "ين المهارتين من ترابط وتسلسل علي درجات المعني المختلفة وتفوق هذا التحديد             وما يجري بين هات   
  :ويتضمن العمليات التالية 

  . االستقبال البصري والسمعي  -أ
  .التعبير بالكالم واإليماءة  -ب
عـد  الترابط ويقصد به المجموع الكلي لتلك العادات المطلوبة لتناول الرموز اللغوية داخليا والذي ي             - ج
  . للفهم والتفكير ةدال

مجموعة المفردات والكلمات الجديدة التـي ينطقهـا األطفـال          ( ويقصد بالنمو اللغوي في هذه الدراسة     
ضعيفي السمع والذي يعبر عنها إشارياً األطفال الصم مما تعلموه واكتسبوه من خالل المواد الدراسـية        

  .رس التعليم العام للمعاقين سمعياً بمدينة الرياضالمقررة للصف األول االبتدائي للبرامج الملحقة بمدا
  

  :  وظائف اللغة -:ثالثا 
  :تحقق اللغة العديد من الوظائف لألطفال منها 

  . لنفسه وعن نفسه لآلخرين يءتحقق للطفل رغبته في التحدث أوال وقبل كل ش -١
  .تساعد اللغة علي تكوين عالم الطفل بكل أبعاده وجوانبه  -٢
  .لطفل علي التعرف علي العادات والقيم السائدة في المجتمع تساعد ا -٣
  .يتعلم الطفل عن طريق اللغة -٤
  )٨-٧ ،م ١٩٩٥ ،كرم الدين(  .تقوم بتحقيق شعور باألمن أو عدم األمن  -٥

  :أن من وظائف اللغة ما يلي ) ١١١، م ٢٠٠٢ (لصفدياو ) ١٨، م ١٩٩٢(بينما يري صالح 
  . م ، والتعلم منهم حيث يتعلم الطفل الكثير من الحقائق والخبرات والمفاهيمتعليم األفراد وتربيته -١
  .تعزيز التفاعل بين األفراد والمحافظة علي استمراره  -٢
  . المشاعر للغير وفهم مشاعرهم نالتعبير ع -٣
  . األفكار نالتعبير ع -٤
  .تفسير وتنظيم المعلومات التي تصل الدماغ عبر الحواس  -٥

) وهي التعبير عن المشاعر واألفكـار       ( في الوظيفة النفسية    )  ١٢، م٢٠٠٠(جملها رضوان   في حين ت  
  .) االجتماعي التواصلأي ( والوظيفة االجتماعية 

  : حصرا بأهم وظائف اللغة فيما يلي Hallidayوقدم هاليداي 
أنـا  (هي وظيفـة    حيث تسمح لألفراد أن يشبعوا حاجاتهم ويعبروا عن رغباتهم و         : الوظيفة النفعية  -١

  .) أريد
افعـل كـذا    (  أي تحكم الفرد من خالل اللغة في سلوك اآلخرين وهي وظيفة              :الوظيفة التنظيمية  -٢

  .)وكذا وال تفعل كذا
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  .)أنا وآنت (  تستخدم اللغة للتفاعل مع اآلخرين في العالم االجتماعي وهي وظيفة :الوظيفة التفاعلية -٣
  .ل اللغة يعبر الفرد عن مشاعره واتجاهاته ويقدم أفكاره  لآلخرين فمن خال: الوظيفة الشخصية  -٤
  .فالفرد بعد أن يميز ذاته عن البيئة يستخدم اللغة الستكشاف  وفهم هذه البيئة : الوظيفة االستكشافية  -٥
   .م آخرل من خالل  اللغة يمكنه أن يهرب من الواقع إلى عااإلنسانحيث نجد أن :الوظيفة التخيلية  -٦
  .فينقل الفرد من خالل اللغة معلومات جديدة إلى اآلخرين : اإلخباريةالوظيفة  -٧
  .فاللغة من خالل األلفاظ تمثل رموزا تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي:  الوظيفة الرمزية-٨

   )٢٥-٢٣، م ١٩٩٨قاسم ، ( 
  

  :مراحل النمو اللغوي : رابعا 
  :راحل يمكن إيجازها فيما يلييمر الطفل في اكتسابه للغة بعدة م

 ) ٢٧٧-٢٧٦، م ٢٠٠٠(عبيـد   ) ١٣ ، م٢٠٠٠( حددها كل من الروسـان     : مرحلة ما قبل اللغة   -أ
  -:التالية  األربع الفرعية في المرحل ) ١٧٧ ،١٧٦،م ٢٠٠٢(والعزة 

     crying stage   مرحله الصراخ أو البكاء-١
فعاالته بالصراخ وتمتد هذه المرحلة من الميالد وحتـى          وفي هذه المرحلة يعبر الطفل عن حاجاته وان       

  . نتاج لنشاط الجهاز التنفسي والحبال الصوتية  والعضالت يالشهر التاسع ، وه
    Babbling stage مرحله المناغاة  -٢ 

 ينوفي هذه المرحلة يصدر الطفل األصوات أو المقاطع ويكررها ، وتمتد هذه المرحلـة مـن الـشهر                 
  . الثامن أو التاسع ينامس تقريبا وحتى الشهرالرابع والخ

   Imitation stage مرحله التقليد  -٣
في هذه المرحلة يقلد الطفل األصوات أو الكلمات التي سمعها تقليدا خاطئا ، فقد يغير أو يبدل أو يحذف                   

 النطـق  مواقع الحروف في الكلمات التي ينطقها ، وقد يرجع ذلك لعوامل كثيرة أهمها مدي نضج جهاز  
، وضعف اإلدراك السمعي ، وقله التدريب ، ولكن مع استمرار عوامل النـضج والـتعلم والتـدريب                  

 دقة وتمتد هذه المرحلة منذ نهاية السنة األولي من العمر حتى عمر             أكثرتصبح قدرة الطفل علي التقليد      
  .الرابعة أو الخامسة تقريبا 

    :Semantic stage مرحلة المعاني -٤
 المرحلة يربط الطفل ما بين الرموز اللفظية  ومعناها ،وتمتد هذه المرحلة منذ السنة األولـى                 وفي هذه 

ستقبالية   الخامسة تقريبا ، وفي هذه المرحلة تزداد ذخيرته اللفظية وتتطور لغته اال            سنمن العمر وحتى    
ع  طرح األسئلة     كلمات ، ويستطي  ) ٤-٣( بالتحدث  بجمل من      يبدأويدمج الكلمات في جمل قصيرة  ثم        

  .، ويميز األلوان  ، ويستطيع أن يروي قصة قصيرة  عن خبرته 
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   :مرحلة اللغة الحقيقية-ب

 إلى المراحـل   )١٣٨– ١٣٢،  م ١٩٩٨( و قاسم    ) ٢٣-٢١ ،   م١٩٩٥(  ويقسمها كل من كرم الدين      
  : التالية الفرعية الثالث

  
  :مرحلة فهم اللغة قبل استخدامها  -١

ه  بين علماء لغة الطفل أن الطفل يفهم لغة  اآلخرين  ويتوصل لفهـم الكلمـات             من المتفق علي  
 أي مـا  ةاألستقباليالتي ينطقونها  أمامه قبل أن يتمكن هو نفسه من استخدام اللغة بفترة طويلة  ، فاللغة      

م الكلمـات  قدرته علي أن يقول ويستخد(  أي التي ينتجها الطفل تعبيريةر اللغة الثييفهمه الطفل تسبق بك  
  ) .بنفسه 

  
  :   مرحلة الكلمة األولى–٢ 

أول صوت يستخدمه الطفل    " يتفق علماء لغة الطفل علي تعريف الكلمة األولى للطفل علي أنها            
وتنتهي مرحلة المناغاة حينما ينطق األطفال أولى كلماتهم ، وعامـة فـأن الكلمـة      " استخداما له معني    

 من العمر مع مراعاة الفروق الفردية ، ويشير العلماء إلـى أن      ريباً  شهراً تق ) ١٢-١٠(األولى تبدأ بعد    
 أجزاء الكالم انتشارا لدي األطفال في هذه المرحلة هي األسماء ، وهذه األسـماء تـؤدي وظيفـة      أكثر

   .ةالجملة الكامل
ث  فان الكلمة الواحدة قد تعني عدة معاني مختلفة باختالف المواقف ، كذلك نجد أن الحدي               ولهذا

المبكر للطفل وكلماته األولى تتسم باالنفعال أي تعبير عن حاجات الطفل ورغباته ومـشاعره ، كـذلك                 
  . علي كل األشياء المستديرة ةغالبا ما تكون الكلمات األولي للطفل زائدة التعميم فيقول كر

  
  - :مرحلة تطور المهارات اللغوية-ج

دمها بثبات واستمرار في المواقف المختلفـة ،  وبعد أن يكتسب الطفل الكلمات األولى التي يستخ   
يحدث نوع من التطور في مختلف المهارات اللغوية ، فحينما يصل الطفل إلى سن ثمانية عشره شـهرا        

 انتظاما واتساقا واقرب إلى كالم الكبار ، بحيث يـصبح كالمـا واضـحا            أكثرمن العمر يصبح كالمه     
  . ء عنه علي حد سواء  بالنسبة  للمقربين منه والغرباومهاًفهوم
  

  . حل النمو اللغوي لألطفال المعاقين سمعياامر: خامسا 
 في الشهور المبكرة األولى يكون هناك تشابه في نمط السلوك بحيث يخفي هذا التشابه  علي الوالـدين                 

وتشير معظم البحوث والدراسـات أن األطفـال      ، ظهور أي درجة متوسطة أو كبيرة من صمم أطفالهم        
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ن أباء صم يمرون بنفس مراحل النمو اللغوي التي يمر بها األطفال الـسامعون مـن بكـاء و                   الصم م 
  .  صراخ و مناغاة وغيرها 

 حينما يصرخ يشعر بحركاته العضلية ولكنه ال يستطيع أن يسمع  الصوت الذي              المعاق سمعيا والطفل    
ن تهم علـي سـماع صـوتهم ، وأل        من مقدر  األطفاليحدثه ، وهو لذلك يفتقد المتعة التي تتأتى لمعظم          

 وكذلك يفتقد مثل هـذا  ،ة يفقد نوعا قيما من المثيرات التي تشجع لغة الكالم الطفولي   لمعاق سمعيا الطفل ا 
 ةمـسي ل يتعلم أن يألفها من خـالل احـساساته ال         إال أنه   ، علي شخصيه أمه     الشعور باألمان والتعرف  

  .والبصرية والسمعية 
لشهر الرابع يناغي بحرية ولكن دون أن يحصل علي متعـة كبيـرة    في ا  المعاق سمعيا والطفل  

ها ، ومن الـشهر الرابـع يظهـر فـي           يسمعمثل التي يحصل عليها الطفل العادي من األصوات التي          
أنماطا عامه تكون إيقاعية وممتعه في النغمة والمالحظ غالبا أن          المعاقين سمعيا   أصوات بعض األطفال    

و يستخدمها في اللعب وهذه األنماط تكون طبيعية ولكنهـا ليـست نتيجـة     يستخدمها الطفل لغرض ما أ    
 شهور تتحـول مناغاتـه إلـى    ٦ إلى سن المعاق سمعيالتقليد أصوات الناس اآلخرين وبوصول الطفل      

) بابا (  أو) ماما  (صراخ ذي أنماط تكرارية وربما يحوي أوال يحوي بعضا من الحروف الساكنة مثل              
المعـاق  غاة الطفل العادي فهي ال تتحول  إلى لغة األطفال الكالمية ، ولكن الطفل               فمناغاته ليست كمنا  

 شهور غالبا ما يبتسم  استجابة البتسامه اآلخرين ، وحينما يصل الطفل األصم إلـى        ٦ الذي يبلغ    سمعيا
مـرين  سن الثالثة وعندما يبدأ في استخدام الوسيلة المعينة علي السمع مبكرا ، وقد أعطـى ألبويـه الت              

ممـا  الخاص في االستماع وتحليل  الكالم فانه ينمو في عقل الطفل ال شعوريا تقبل رغبته في الكالم ،                   
   )٢٤-٢٣ ،م١٩٧٨بركات ،(يجعل مدي تفكيره يصل قريبا جدا من مستوي الطفل العادي ، 

    -: أن ينطق اللغة  بشكل صحيح عليه أن يتعلم ما يلي المعاق سمعياوحتى يتمكن الطفل 
فهم وإدراك الكلمات التي ينطقها المحيطون به ، ويمكن التوصل إلى ذلك باستعمال الـسماعات أو                 -١

  ن أمكن إل حاالته عمليا يتمثبطريقه قراءة الشفاه ، وشرح المقصود من الحديث 
 يـسرع  أن يستعملها ، ويجب أنيجب تزويد الطفل بمجموعة من الكلمات التي عليه  . ماذا يقول  ؟     -٢

  .ستعمال  هذه الكلمات في جمل بسيطة في ا
الكلمات والجمل حتى يمكن فهمها من قبل اآلخـرين ، وهـذا يتـضمن ، إصـدار                 :  كيف يقول     -٣

ـ            واألصوات أو اللفظ ،       ولاستعمال اإليقاع والتأكيد علي الجمـل و النمـاذج الملحنـة الـصحيحة وق
   ) .١٢٧، م ٢٠٠٠القمش، . (األصوات بشكل مقبول وبطريقة يفهمها السامعون 

  
   :نظريات تفسير اكتساب اللغة. سادسا 

تنتمـي  ، يتم بصورة أفضل بوجود الطفل في أسرة طبيعية صغيرة الحجـم            ، إن اللغة سلوك مكتسب      
ويتميز الجـو النفـسي الـسائد فيهـا بالـدفء      ،  المتوسط أو المرتفع  للمستوى االقتصادي االجتماعي  
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، كما تتميز بزيادة حجم التفاعل اللفظي بين الطفـل ووالديـه             ، ادهاأفروالعالقات الحارة الحميمة بين     
وتختلف النظريات المفسرة الكتساب الطفل للغـة فـي         ، وتدعيم كل ما يصدر من الطفل من أصوات         

وفيمـا يلـي عـرض      ، البيئة األسرية من حيث التوجه العام نحو الوراثة أو البيئة أو التفاعل بينهمـا               
  .ت التي تفسر اكتساب اللغةلنظريامختصر لبعض ا

  
    نظرية التعلم-١

كـأي سـلوك    (  السلوك اللغوي    أن)م١٩٥٧ (skinnerتعتبر نظرية التعلم كما وضعها سكنر       
      المحيطون بالطفل بشكل عام يـدعمون بعـض         أوفي النهاية نتاج لعمليه تدعيم إجرائي ، فاألباء         ) آخر

 أصـوات تـدل     نله أو يحتضنونه أو يصدرو     ن يبتسمون الطفل با  نيصدر ع الذي  ) اللعب الكالمي   ( 
علي الرضا والسعادة ، في حين يهملون تماما بعض األصوات التي تخرج من فم الطفل في أثناء هـذه                 

يزيد من احتمال صدور هذه األلفاظ كما يعمل علي  اختفاء           ) الفارق  ( المرحلة ، هذا النوع من التدعيم       
ويري سكنر أن اللغة تنمو من خالل اسـتجابات          ) ١١٤،م ١٩٨٦عيل ،   إسما(تلك التي لم تنل تدعيما      

 الكالم ، والربط بـين مـا   إلنتاجالطفل للمثيرات البيئية والتدعيم الذي يتلقاه من الوالدين والمحيطين به    
   ) Hughes &Noppe ,1985,221.( يصدره الطفل من أصوات واألشياء الدالة عليها 

  . يتم بها تشجيع تكرار استجابات الكالم ويميز سكنر بين ثالث طرق 
. فوراقد يستخدم الطفل استجابات فرديه ، حيث يحاكي صوتا يقوم به آخرون يظهرون التأييد                : األولى
 تتمثل في نوع من الطلب ، حيث تبدأ كصوت عشوائي وتنتهي بارتباط هذا الـصوت بمعنـي                  :الثانية

  .لدي اآلخرين 
 ةابة المتقنة ، ويتم القيام بإحدى االستجابات اللفظية عن طريق المحاكاة عاد            تظهر فيها االستج   :الثالثة  

   )  .١١٨-١١٧، م١٩٩٠يوسف (في حضور الشيء 
  :نقد النظرية 

نقدا مفاده أن نظرية التعلم في تفسير اكتساب اللغـة تعتمـد   )  م١٩٥٩ (  Chomsky يتشو مسكقدم 
ر من الجمل الجديدة تماما التي يـأتي  بي أن نعلل العدد الكعلي تقليد ومالحظة كالم الكبار ، وال نستطيع       
  .بها األطفال ، مما ال نظير له فيما يقوله الكبار 

شواهد عديدة  علي أن األبـاء قلمـا يوجهـون    ) م١٩٧٧ ( Clark & Clarkوقدم  كالرك وكالرك 
 يقدمون ألطفـالهم الحـد       ال أنهماهتماما لما يقع  فيه أطفالهم من أخطاء في قواعد النحو ، معني ذلك               
إسـماعيل ،   (. عمليـه تعلـم      أياألدنى من المردود الذي تفترض نظرية التدعيم ضرورة وجوده في           

   )١١٥، م ١٩٨٦
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  -: النظرية الفطرية – ٢
 والذي يري أن الطفل  يولد ولديه االمكانيه علـي  )م١٩٧٥ (  Chomsky تشومسكيرائد هذه النظرية

لقدرة علي المشي ، وقد أطلق علي هذه القوة الفطرية التي يكتسب الطفل بهـا       اكتساب اللغة كما يمتلك ا    
 ال يستطيع الطفل فهم وتفسير الكلمات والجمل التي يتعرض          ابدونهوالتي   اكتساب اللغة ،     ةأدااللغة اسم   

 وتؤكـد ) Jones ,et ,al 1985 p 160-162(  فهم وإنتاج الجمل الها في بيئته ، كما ال يستطيع بدونه
في اكتساب اللغة ، وان الطفل لديه استعداد داخلي         ) الجينات  (هذه النظرية علي دور العوامل  الوراثية        
  :لتنمية اللغة واألدلة علي ذلك كثيرة منها 

   . لجميع اللغات اإلنسانية حل اكتساب اللغة في جميع بالد العالمراتشابه تسلسل م -١
  .حساسية الرضع المبكرة للغة  -٢
  .ر القدرات المرتبطة باللغة عند األطفال الرضع الخرس ظهو -٣
  .تميز المخ اإلنساني بخصائص تبدو هامة جدا لنمو اللغة  -٤
كما تؤكد جهود األطفال النشطة للسيطرة علي اللغة وتدريب أنفسهم دون حث من أحد علي صحة                 -٥

  . ) ٤١٣، م ١٩٨٣دوف ، دافي(الفكرة القائلة بان العوامل الوراثية مرتبطة باكتساب اللغة 
  

  - :)اللغوية (وهناك عدة نقاط تؤيد النظرية  الفطرية  
  لبدء وتطور اللغة عند الطفل نظامها الثابت والمنظم  -١
  .يبدو أن جميع لغات العالم تخضع لمجموعة من الخواص الصوتية اللفظية والسياقية والداللية  -٢
  .النشاطات اللغوية أن اإلنسان له ارتباط تشريحي ووظيفي ب -٣
 تم تدريب الشمبانزي الذي لـه ذكـاء         نأن التمكن من اللغة قاصر علي النوع البشري فقط ، وحي           -٤

اقرب لذكاء اإلنسان علي استخدام اآلالت وحل المسائل لكنه فشل حتى بعـد التـدريب المكثـف فـي                
  . )١٠،م ١٩٨٧ ، صالح (بالتركي يقارن ولو من بعيد بلغة اإلنسان عالية يءاستخدام أي ش

  
   :نقد النظرية

فـي    علماء النفس اللغويون ،لم ينجح أي منهم في إيجاد نظام   المضنية التي بذلها   من الجهود  بالرغم -
  .  ينطبق علي اللغات المعروفة واحد عالمي) قواعد اللغة (
غوي بين اللغـات     لم ينجحوا إال في اكتشاف عدد قليل جدا من العموميات في التركيب الل             فإنهمكذلك  -

  . )١١٦،م ١٩٨٦،إسماعيل (.المختلفة 
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  :النظرية المعرفية-٣
علـى  .) م ١٩٦٩ (  Piagetالعتماد بياجيه " النظرية المعرفية "  أطلق علي هذه النظرية اسم

أن اللغة تنتج  مباشرة من خالل النمو المعرفي ، وان قدرة الطفل علي التصور العقلي هـي األسـاس                   
وفي السنة الثانية من العمر يدرك الطفل أن األشياء الخارجية لهـا             )١٤،  م ١٩٩٠يبحس(الضروري  

له القدرة   صفة الدوام واالستمرار النسبي وأنها تستمر في الوجود حتى ولو لم يدركها أحد ، كما تتكون               
غيـر  علي إستدخال العالم في نفسه ، ويبدأ الطفل  في هذه السن استخدام الرموز في تصور األشـياء                   

الموجودة ، ويؤكد بياجيه  علي أن اللغة تنمو بنمو  القدرة علي التفكير المنطقي ، وان هنـاك عالقـة                     
  ،  )Jones ,et.,al., 1985 , PP159 - 160( وثيقة بين الفكر  واللغة فكالهما  يؤثر ويتأثر باآلخر 
د تنظيمـات  في وجو    Chomsky " تشو مسكي"والنظرية المعرفية وان كانت تعارض فكرة

موروثة تساعد علي تعلم اللغة إال أنها في نفس الوقت ال تتفق مع نظرية التعلم في أن اللغـة تكتـسب                     
عن طريق  التقليد والتدعيم  لكلمات وجمل معينه ينطق  بها الطفل فـي سـياقات موقفيـه معينـه ،                      

اعيـة ، حقـا أن اكتـساب     بقدر ما هو وظيفة إبد  هاشتراطيفاكتساب اللغة في رأى بياجيه  ليس عمليه         
 ، التسمية المبكرة لألشياء واألفعال قد تكون نتيجة للتقليد والتدعيم ، ويفرق بياجيه بين الكفـاءة واألداء               

في صورة التركيبات التي لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية ، وقبل أن تكون قـد وقعـت              فاألداء  
ال تكتـسب إال بنـاء علـي         الكفاءة   يجة للتقليد  ، إال أن     نهائيا تحت السيطرة  التامة ، يمكن أن تنشأ نت         

ن اللغـة   أ أوليه  ثم يعاد  تنظيمها بناء علي تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية ، ش               تبدأتنظيمات داخليه ،    
في ذلك شأن أي سلوك أخر يكتسبه الطفل تبعا لنظرية  بياجيه  المعرفية، ويقصد بياجيـه بالتنظيمـات         

ستعداد للتعامل مع الرموز اللغوية التي تعبر عن مفاهيم تنشأ من خالل تفاعـل الطفـل       الداخلية وجود ا  
  . )١١٨ – ١١٧ ، م١٩٨٦إسماعيل ، .( مع البيئة 
  

  

  :نظرية التفاعلية ال-٤
ـ         تعلمالنظرية  تنظر كل من النظرية الفطرية و       ، وال   ي إلى الطفل علي انه سلبي بـشكل أساس

ؤثرة في تقرير مصيره الخاص  بتطوره اللغوي ، حيـث أن النظريـة         يستطيع التغلب علي العوامل الم    
فعل النضج علي أسس  بيولوجية وعلي أسـس لغويـة ،            بالفطرية تنظر إليه علي انه يتغير باستمرار        

 عقليه تعيقه عـن  أووعلي ذلك فانه ال يستطيع اإلفالت من مصيره باستثناء حدوث اضطرابات جسميه      
) وهي أداه اكتساب اللغة   (  اللغة ،   إدراك آلية يوجد لديه بحسب تكوينه الفطري       هألنتعلم الكالم ، وذلك       

 وهي دليل علـي     اإلنسانيةها جميع  اللغات     فيوهي األساس في تكوين المعلومات  اللغوية التي تشترك          
  . معد بيولوجيا لذلك ألنه الطفل يتعلم الكالم أن
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 أن علي تأثير البيئة في تعلم األطفال اللغة ، فتري           التي تركز ) البيئية  (  النظرية السلوكية    وأما
تم  تعزيزها بعد ذلك ، ومع ذلك فان النظرية          يالطفل يتعلم السلوكيات اللغوية التي تقدمها له البيئة ، ثم           

  . دور الطفل سلبي بشكل أساسي  في تعلم اللغة أنالسلوكية تري 
  

 تفسر أي منهما تطور اللغة عنـد الطفـل          وعلي العكس من  وجهتي النظر السابقتين اللتين ال        
تفسيرا صحيحا تاما فقد برزت في السبعينيات نظريه تؤكد علي مشاركة الطفل النشطة في تعلمه اللغـة       
، وحيث انه  يتعلمها عن طريق تفاعله النشط بالمظاهر اللغوية وغير اللغوية في بيئته أثنـاء مـسيرة                   

إنما يوجه إليها انتباهه بشكل انتقـائي ، ويبحـث فيهـا عـن              تطوره ، وهو في أثناء تفاعله مع بيئته         
المعلومات الجديدة ويعالجها ، وعملية تطور اللغة عند الطفل تحدث نتيجة تفاعل تطوره البيولوجي مع               

ها تعلم العالقة بين األشكال اللغوية واألصـناف        تالبيئة المحيطة ، وهي عمليه نشطة ، حيث يتم بواسط         
وحتى يمكن للغة الطفل أن تسير بشكل فعال في تطورهـا           .مال هذه األشكال اللغوية     غير اللغوية واستع  

فعـل  بالبد من أن يتوفر في بيئته التي يتفاعل معها من يفهم مستوي قدراته اللغوية التي تنمـو لديـه                    
ه البيولوجي ، ثم يعمل علي توفير المثيرات المناسبة التي تثيرها باستمرار لتـسرع مـن نموهـا        ضجن
 ازدادت حاجته لإلثارة الجسمية والعقلية واللغوية المناسبة لرفع مـستوي   الطفليث أنه كلما تقدم  نمو     ح

استجاباته الجسمية والعقلية واللغوية فمثال كلما ازداد التحدث إليه ازدادت قدرته علي التحـدث وازداد               
   ) .٦٩ -٦٨ ، م١٩٩٢صالح ، (نمو مفرداته اللغوية

  
  .مؤثرة في النمو اللغوي العوامل ال: سابعا 

 الطفل علي استعمال الجمل المركبة كما ينمو تحصيله اللغوي وقدرته علي التحكم في لغتـه                ةتنمو قدر 
والتعرف علي هذه  العوامل يتيح لنا  معرفـة األسـباب    ) ٥٢، م ١٩٨٧هرمز ،   (تبعا لعوامل كثيرة      

م البعض، أو بين جماعات مختلفة ، كما يفيـد          وراء اختالف  النمو اللغوي  بين األفراد  بعضه          الكامنة
 اللغوي  ، ومعالجة تلك األسباب  ،وكذلك          وذلك في إمكانية  التعرف علي أهم  أسباب القصور في النم           

ـ –أسباب التفوق اللغوي بما يساعد  علي إثرائها  والمحافظة عليها         و وهناك عده عوامل تؤثر  في النم
  . مجموعتين من العوامل اللغوي للطفل يمكن تقسيمها إلى

  .عوامل خاصة بالطفل  -
  .بيئة الطفل بعوامل متصلة  -
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  .  العوامل الخاصة بالطفل - والًأ

   - :يالنضج والعمر الزمن-١
 الطفل للكالم عندما تكون  أعضاؤه الكالمية  ومراكزه العصبية قد بلغت درجة كافيه من                 يتهيأ

للطفل كلما تقدم في السن ، ويكون فهمه دقيقا  ، وتتعدد  معاني               كما يزداد المحصول اللفظي        ،النضج  
عبيد  .( الكلمات في ذهنه، ويعود االرتباط  بين العمر  والنضج لدي الطفل إلى نضج  الجهاز الكالمي                  

  . ثالثة عوامل  بيولوجية  تكسب الطفل   اللغة هي هكذا نجد أن هناكو ) ٢٧٨، م ٢٠٠٠، 
  .معية وتميز بعضها عن بعض وضوح االحساسات  الس-أ
   القدرة علي حفظ األصوات واستعادتها عند الحاجة -ب
 اكتـساب  أنهم الطفل لمعاني الكلمات ، فهذا  الفهم شرط ضروري للتقليد اللغوي مع مالحظة            ف -جـ
   )١٩٩ ، م٢٠٠٠رضوان ،   (. مجتمعهة متوقف علي هذه  العوامل الثالثاللغة

بعض المؤشرات المستخرجة من العديد من الدراسات الدالة علـي           )  ٢٠ ،  م ١٩٨٧(  وتقدم هرمز   
  : اللغوي  وهي كالتالي والعالقة بين النضج والنم

  .ازدياد عدد الكلمات  التي يستخدمها  األطفال بازدياد  العمر  -أ
را لعمر   وضحالة المحصول اللفظي في السنتين األوليين ، ثم اإلسراع والتزايد  فيما بعد نظ              ء بط  -ب

  .الطفل وتقدم نموه في النواحي األخرى 
  .كلما  تقدم الطفل في العمر يزداد طول الجملة لديه  -جـ
  . مع تقدم الطفل في العمر ةهناك عالقة بين نمو المفاهيم عامه والمفاهيم اللغوية خاص -د

  -):الذكاء (  القدرة العقلية  - ٢
فل ، فاألطفال  الذين يتميزون  بذكاء عـال يفـوق             توجد عالقة بين الذكاء والنمو اللغوي للط      

 باكتسابه للغـة  فـي        الذكي ل الطف يتميز اللغوي ، كما     موالمعوقين عقليا في محصوله    األطفال العاديين 
عمر زمني مبكر  مقارنه مع األطفال العاديين  ، كما تظهر  الكلمة األولى لدى الطفل  العـادي فـي                      

حين تظهر الكلمة األولى لدي الطفل المعوق عقليا  في نهاية الـسنة         ، في نهاية السنة األولي من العمر      
الروسـان ،   (حول أهميه القدرة العقلية في النمـو اللغـوي           الثالثة  تقريبيا ، وهذا ما تؤكده  الدراسات        

وقد  أوضحت  الدراسات العديدة  التي قام بها  كثيـر مـن                ) ٢٧٩،  م ٢٠٠٠عبيد   ) (١٥ ،   م٢٠٠٠
  الكالم  قبل األطفـال العـاديين  فـي الـذكاء ،         همن مرتفعي الذكاء يمكن   وبيأن األطفال الموه  العلماء  

 الذكاء ، وهكذا نجد أن البحوث  التي درست  العالقة بـين               يويتمكن العاديين  من الكالم قبل منخفض      
الـذكاء  ( يرين التطور  اللغوي وعامل الذكاء  قد كشفت   عن عالقة ارتباطيه  قوية وموجبة بين المتغ        

   ).١٢٠، م ١٩٩٥كرم الدين  ،) (والنمو اللغوي 
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  -: الصحة العامة -٣
 مـن   أن الحالة الصحية  للطفل تؤثر علي عمليات نموه  المختلفة  ، فكلما  كان  الطفل  سليماً      

 ة قدرة علي اكتساب  اللغة ، كـذلك  أن سـالم  أكثر نشاطا  ومن ثم يكون       أكثرالناحية  الجسمية كان     
أعصابه  وأعضائه  السمعية تمكنه  من فهم معاني  الكلمات ، ويمتلك القدرة علي  وحدات  األصوات                    

والسمع الجيد  بال شك ضروري  لنمـو   ) ١٥٠، م ١٩٩٨قاسم ، (والكلمات  بصورة واقعية  ومناسبة  
الطويـل  خـالل   الكالم  فالطفل األصم  تماما يكون  غير قادر علي التكلم ، كما أن المرض  الشديد و         

العامين األولين من العمر يجعل  الطفل متأخرا  في بدء الكالم  واستخدام الجمل ،  وقد يرجـع  ذلـك      
 اتصاله وتفاعله  مع اآلخرين  ،  مما يقلل  الفرص المتاحة له لتعلم الكـالم ،                ة  الطفل  وقل    ةإلى  عزل  

  القويـة  لالتـصال    العاليـة را لدافعيتهم    فالمالحظ  أن األطفال األسوياء  يتعلمون  الكالم أسرع  نظ           
  )٥٤ – ٥٣، م ١٩٨٧هرمز، (باآلخرين   

  -: الجنس -٤
 تؤكد اغلب الدراسات  التي أجريت في هذا المجال أن النمو اللغوي عند البنات أسـرع  ممـا       

ت  هو لدي البنين وخاصة في السنوات األولي من العمر، وكذلك  أشارت  الدراسات  إلى تفـوق البنـا            
 البنين في الطالقة  اللغوية  واألدب  وسهوله الكتابة والتهجي والقواعد وصياغة  األلفاظ ، إال أن                   لىع

 )  ١٥٧ – ١٥٦ ،   م١٩٩٨ ،قاسم(سنوات  ٦-٥هذا الفرق سرعان ما يقل حتى يوشك علي االختفاء عند         
 لـديهم   ورث ، فالـذك     لدي الذكور  منها عند اإلنـا        أكثر تبدو   فهيأما عن عيوب الكالم واضطراباته      

عيوب كالمية  كالتلعثم والتأتأة  تبلغ  أربعه إلى خمسه أمثال  ما لدي اإلناث  ،  كمـا أن  مـستويات                         
لـدي   %  ٣٨الكالم  عند الذكور  اقل وضوحا ، فنسبة الكالم  المفهومة  في عمر سنه ونصف سـنه    

   ).٥٠ ، م١٩٩٨ سيد،  الشربيني % (١٤اإلناث ، أما لدي  الذكور في نفس  العمر فهي 

    .عوامل متصلة ببيئة الطفل-ثانياً

   : في التنشئةاهمتالعالقة بين الوالدين واتجاها -١
أن التوتر  الذي يشيع في اآلسرة  من جراء  الخالفات  بين الوالدين  يؤدي إلى لجوء                     ال ريب 

 ةالمـستمر أن الخالفـات    افة إلى   األبناء إلى أنماط سلوكية تبدد طاقاتهم كالعدوان واالنطواء هذا باإلض         
   )٢٠٠، م ٢٠٠٠رضوان ، (حول بين الطفل  ونموه  الطبيعي  في مختلف جوانبه  ، ت  ابينهم

 من األطفـال     أكثر األطفال الذين ينمون  في جو  يسوده الود  والتسامح  والمرونة  يتحدثون                
اء يعتقدون  أن الطفل ينبغي  أن  يـري            الذين  ينتمون  إلى أجواء  يسودها  التسلط، فمثال  هؤالء األب             

  . )٤١، م ٢٠٠١الضبع ، (وال يسمع  ، 
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  - : مستوى  األسرة التعليمي  واالجتماعي  االقتصادي- ٢
 لقد أثبتت  العديد من الدراسات  والبحوث العالقة  الوطيدة بـين  النمـو  اللغـوي  للطفـل                       

عليم  الوالدين  عوامل مـساعده  تكـسب  الوالـدين              ومستوي الوالدين  التعليمي  ، حيث أن ثقافة  وت          
ـ         أسـئلتهم  ومـشاركتهم   ناألسلوب  والطريقة  الصحيحة  في تربية األطفال  ، وال سيما  اإلجابة  ع

، م ١٩٩٨ ،قاسم(الحديث  باستمرار ، وتساعد  هذه العوامل  علي زيادة المحصول اللغوي  لألطفال                   
 الطفل وسالمه  اللغة  وصحة الكالم  تختلف باختالف  مـستوي              ، هذا إلى جانب أن مفردات        ) ١٩٤

 اجتماعيـا و  تعليم األسرة  والمستوي  االجتماعي  لها فاألطفال  الذين يأتون من مستويات  منخفـضة         
أفقر في  الحديث  وفي النطق  وفي كميه الكالم  وفي  الدقة اللغوية ، إلى جانب  ذلك تؤكـد                اقتصاديا  

 ارتباط  بـين غـزارة المحـصول  اللفظـي  والمـستوي الثقـافي  واالجتمـاعي                 الدراسات وجود   
 وأسـرع وأدق     أفضلالبيئات االجتماعية واالقتصادية  العالية يتكلمون        واالقتصادي  لألسرة ، فأطفال    

ون  في بيئة  مجهزة  بوسائل الترفيه ويكون والديهم متعلمين وتمكـنهم              أ ينش ألنهممن البيئات  الدنيا ،      
   ).١٠، م ١٩٨٢صادق ، (رصهم من التزود بعدد كبير من المفردات وتكوين عادات  لغوية صحيحةف

وجود اختالف  في قاموس لغة األطفـال          )  ٢٤٤،  م ١٩٩٨  ( سيد ،   الشربيني كذلك الحظ   
  أفـضل باختالف  بيئاتهم   حضرية أم ريفية  أم صحراوية ، حيث كان  النمو اللغوي ألطفال الحضر         

 في عدد مفرداتهم من أطفـال  المنـاطق الجبليـة             أفضلأطفال الريف ، وأطفال  العاصمة          لدي   منه
  . والساحلية 

  -:  تعدد اللغات  التي يتعلمها  الطفل- ٣
 تؤثر اللغات  التي يتعلمها  الطفل وخاصة  في مرحله الطفولة المبكرة  في نمو لغته ، فحينما                   

 أالم ، فان ذلك  يربـك مهاراتـه اللغويـة     غتهقت الذي ال يزال يتعلم ل  يتعلم الطفل  لغة أجنبية  في الو       
ـ ويؤخرها  في كلتا  اللغتين ، وقد أظهرت  بعض الدراسات  أن تعلم  لغتين  في وقت واحـد                     ؤخر  ي

 تعلم  كلمتين   لشيء واحد  أو لفكرة  واحدة ونظامين للقواعـد       أن  الطفل ، حيث   للغةفي النمو السليم      
  ةالتأتـأ لى التداخل في تفكير  الطفل ، هذا باإلضافة  إلى إصابته باضطرابات  في اللغة  مثل                   يؤدي  إ  

كذلك كشفت  بعض الدراسـات      ، )٢٠٢،  م ٢٠٠٠رضوان ،   (،   ) ١٦٧،  م ١٩٩٨قاسم ،   .( والتلعثم    
  -:لتاليةن النتائج االتي تصدت لدراسة  اثر تعلم  لغتين في نفس الوقت علي التطور اللغوي  للطفل ع

يكون التطور اللغوي لألطفال الذين يتعلمون  لغتين في نفس الوقت متأخرا  عنه لدي األطفال الـذين        -أ
  يتعلمون لغة واحدة 

 مـن  أكثروغيرها بين األطفال الذين  يتعلمون   تزداد نسبه من يعانون من مشكالت لغوية كالتهتهة    -ب
  .عنها بين األطفال العاديين  لغة



 ٤٢

 فـي التطـور   ) مابين العام والثالث أعوام   ( الثانية بعد تخطي المرحلة الحرجة       ةل اللغ إدخا يفضل   -ج
   ) ٣١ ، م١٩٩٥كرم الدين ،  . (لاللغوي للطف

من  %   ١٨من األطفال ثنائي  اللغة كانوا مصابين بالتأتأة  مقابل            % ٢,٨ ووجد في أحد البحوث أن      
ألفضل  في األسر  التـي يـتكلم  أهلهـا  لغتـين  ،                 األطفال  الذين يتحدثون  لغة واحدة  لذلك من ا          

وال سيما  اللغة التي يتحدث بها  في المدرسـة           ،  تصار علي استعمال اللغة نفسها  مع الطفل دائما          قالا
أو أن يسمع الطفل  كل لغة  باستمرار  من مصدر واحد  أي                ) ٥٨،  م ١٩٨٧هرمز ،   ( ،أقرانهأو مع   

  اللغة األولي علي الدوام  من األب         يتلقىن  أمصدرين مختلفين  وثابتين ك     الطفل  اللغتين  من       تلقى ي أن
   ).٣٢، م ١٩٩٥كرم الدين ،  .( أالمواللغة الثانية من 

  -:نوع الخبرات  التي  يتعرض لها  الطفل -٤
  كشفت نتائج  الدراسات  التي أجريت حول  التطور اللغوي  للطفل ، عن وجود عالقة بـين  ذلـك                      

ومـن بـين أهـم تلـك     . بعض  الخبرات  التي يتعرض لها  خالل مرحلة الطفولة المبكرة       التطور  و  
  -:الخبرات 

 اللغـوي وحـصيلته     ه السفر واألحداث التي توسع مدارك الطفل  يصاحبها زيادة  كبيرة في تطور             –أ  
  .اللغوية 

  طوره  اللغوي  نمط الحياة األسرية  والتفاعل المتبادل  بين الطفل واألسرة  تساعد  علي ت-ب
   )٣٠، م ١٩٩٥كرم الدين، .(معدل التطور اللغوي وسرعتهد زيي وجود بالغين مع الطفل -ج

  -:وسائل  اإلعالم  -٥
له اثر علي تكون اللغة ونموها، وإذا عرفنا  أن النمو اللغـوي      من الناحية اللغوية  فالتليفزيون      

كتـساب  اللدراسات  التربوية  أن ابسط الشروط           ا وأثبتتعند الطفل  مرتبط  باستماعه إلى الكالم  ،           
وأثبتت الدراسـات   أن العالقـة   .عالقة  ثابتة بينه وبين المحيطين  به مباشرة     ة  قامإ هي   للغةالطفل    

 سنوات ، فقد ثبت أن الطفل فـي  وأربعبين التليفزيون  والنمو اللغوي  تظهر  في العمر ما بين  ثالث               
ث ، بينما تعتبر اإلذاعة مـن أهـم         يحدالسار  األحداث  الواردة  في        من م  % ٢٠ السن يستوعب    ههذ

الوسائل اإلعالمية  تأثيرا علي لغة الطفل وتنمية هذه اللغة ألنها تتميز بمخاطبتهـا  لألطفـال   علـي                 
تهم  وخبراتهم  العتمادها علي  عنصر اللغة اللفظية مما يجعلها مجاال للجميع              ااختالف أعمارهم  وثقاف   

   ).٦٤ – ٥٤ ، م٢٠٠١الضبع ، (.  فيه ما يخصهم  يجدون
  

  -) :الخبرة ( التدريب  الخاص  -٦
ة  التدريب  الخاص لها دورها  في النمو اللغوي ، ما قام              ي من المؤشرات  التي تؤكد  أن عمل       

 ة مناقـش وبه أحد  الباحثين من تقديم  تدريبات  لمجموعة من األطفال تتضمن سماع قصص وشـعر ،      



 ٤٣

 مـن   كثـر أحالت ، وبعد ثالثة اشهر وجد أن هذه المجموعة تقدمت  بدرجـة  ملحوظـة                 وصور ور 
  .المجموعة  الضابطة، في جميع  جوانب النمو اللغوي ماعدا درجه فهم  اللغة  وإدراكها 

 اتصال الطفل مباشرة باألشياء عن طريق  مالحظتها  واللعـب بهـا اكبـر        أن وجدير بالذكر   
 والتي تساعده بالتالي علي فهم األلفاظ  واسـتعمالها  بمـا             ،اني هذه األشياء  فهم مع ى   عل ساعدهمعين  ي  

   )٢٠٤، م ٢٠٠٠رضوان ، ( .يسهم في كسبه بالتدرج للمهارة اللغوية وحسن التعبير الكالمي 

  :سرة والترتيب الميالدي للطفل عدد األطفال في األ -٧
ن مؤثران في نمـو لغـة الطفـل ،         عدد األطفال في األسرة وترتيب الطفل الميالدي عامال       إن  

 اإلخـوة  من الطفل الذي يعيش بين عدد من وأحسن اللغوي أسرع هفالطفل الوحيد في األسرة يكون نمو  
 ، وهذا ينسحب أيضا علـى  الطفـل األول  فـي األسـرة             أكثر، وذلك الن احتكاكه بالراشدين يزداد       

وقـد بينـت     ) ١٦٦، م١٩٩٨قاسم، (اللغوي     تقدما  في كل جوانب النمو        أكثروالطفل الوحيد ، يكون     
من عمر سـت    ( ته  ا أخواته عامل مؤثر  في عدد  كلم         إخوته و  الدراسات أن ترتيب ميالد الطفل  بين      

ن يولد الطفل الثاني  بعد مرور سـنه         أ  األطفال متقاربة ك    والدة كذلك لوحظ  انه إذا كانت        –) سنوات  
 ذلك يعوق  النمو  اللغوي  عند الطفـل األول، وان كـالم                 األول  فان    الطفل  علي ميالد  السنةونصف  

 فـي  أكثر من الطفل  األخير  في نفس األسرة ، والسبب أن الوالدين  يقضيان  وقتا  أفضلالطفل األول   
   )٦٠،م ١٩٨٧هرمز ، ( بالطفل األخير ةتعليمه  وتشجيعه علي الكالم  مقارن

  

  :االلتحاق بالحضانة -٨
 لألطفال قبل دخولهم  المدرسة االبتدائية  تساهم  في تطـوير              تتهيأالتي   أن الخبرات والفرص    

لغتهم  وزيادة مفرداتهم، باإلضافة  إلى إسهامها  في رفع  مستوي تحصيلهم الدراسي ، وقـد أكـدت                      
نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال  أهمية دور الحضانة ورياض األطفال فـي إنمـاء خبـرة     

ـ وتؤثر  الحضانات بشكل سلبي  أحيانا علي الن        . ابه مفردات جديدة    الطفل  واكتس   و اللغـوي  إذا زاد    م
 التنبيهات الضرورية ، وانعدم  التفاعـل االجتمـاعي  بـين           تفيها عدد األطفال  للمدرسة الواحدة وقل      

  ، م١٩٩٠(ولكن خضر   ،)١٦٨،  م ١٩٩٨قاسم ،   .( الطفل  والمدرسة  مما يحدث تخلفا في لغة الطفل           
  -:يري أن لدور الحضانات  أهمية  خاصة في تطوير  النمو  اللغوي لألطفال ويرجع ذلك إلى  ) ١٧
  .أن أطفال دور الحضانة يتلقون رعاية من المدرسات مما يساعدهم  علي النمو اللغوي  -١
مـر  ع ىتمد الحضانة األطفال بكثير من األلفاظ اللغوية والعبارات بطرق متعددة ومناسبة لمـستو             -٢

  . الزمني والعقليالطفل
  .تشجع دور الحضانة  الطفل علي النطق السليم  -٣
  .تعود األطفال علي دقة المالحظة  وإدراك  العالقات بين الحروف  -٤



 ٤٤

تساعد الحضانات األطفال المصابين  ببعض عيوب النطق  علي التخلص المبكر من هذه العيـوب                  -٥
  .بطرق سليمة 

  .راءة  األعداد  والكلمات  السهلة تدريب األطفال علي ق -٦
  .التقليد السليم من الطفل  لكالم الكبار يعطيه فرصة االرتفاع بمستواه اللغوي -٧
  .لغوية   سماع الطفل للقصص الشعبية وإعطاؤه الفرصة لتقليدها  يكسبه خبره -٨

  :والشكل التالي يلخص العوامل المؤثرة في النمو اللغوي

  
  
  
  

 عوامل متصلة ببيئة الطفل:ثانيا عوامل خاصة بالطفل:أوال 

  . النضج والعمر الزمني-١
  .القدرة العقلية-٢
  . الصحة العامة-٣
 . الجنس-٤

  .في التنشئة العالقة بين الوالدين واتجاهاتهم -١
 مستوى األسرة التعليمي واالجتماعي -٢

  .واالقتصادي
  . تعدد اللغات التي يتعلمها الطفل-٣
  . نوع الخبرات التي يتعرض لها الطفل-٤
  . وسائل األعالم-٥
  ).الخبرة( التدريب الخاص -٦
 عدد األطفال في األسرة والترتيب الميالدي -٧

  .للطفل
 .  االلتحاق بالحضانة-٨

 العوامل المؤثرة في النمو الغوي للطفل) ١(شكل

العوامل المؤثرة في النمو 
اللغوي



 ٤٥

  : اللغوي والعوامل المؤثرة فيه لدي األطفال  المعاقين سمعيا ومظاهر النم:ثامنا
مظاهر النمو اللغوي  لدي المعاقين  سـمعيا والعوامـل            ) ٥٢- ٤٠،  م ٢٠٠٥(  وقد حدد الدماطي      

  -:المؤثرة فيه في النقاط التالية 

  -:ه حاجة األطفال  الصم إلى التواصل تسبق قدرتهم علي -١
 ينشغلون  بالمشاركة في سلوكيات  وأفعال سابقة  الكتساب  اللغة الملفوظـة                ماألطفال الص أن  

 صغار  األطفال     أنبحيث تبدو داله علي رغباتهم وأهدافهم التواصلية ، وقد أشارت دراسات عديدة إلى              
يـصال رغبـاتهم   نظمه  إيمائية وإشارية  يحـاولون  مـن خاللهـا إ      أالصم يقومون  بتنمية  وتطوير       

  .وحاجاتهم  ومشاعرهم إلى اآلخرين ، والتفاعل معهم 
  مـستخدمين أنماطـا  بألفاظ إيماءاتهم وإشاراتهم وفي العادة  يبدأ الرضع من العاديين بمصاحبة   

 مألوفـة من حياتهم لتـصبح كلمـات      تناغمية ومتسقة تتحول بالتدريج  في نهاية  السنة األولى          ةصوتي
ث مثل هذا التسلسل في النمو اللغوي لدى الصغار  الرضع  من األطفال الـصم      وبالرغم  من عدم حدو    

إال أن حاجتهم  إلى هذا النوع  األول من التواصل  في هذه  المرحلة  ال تقل في أهميتها عـن حاجـة             
  .أقرانهم العاديين إليه 

  

   .المعاقين سمعياال   األطفىضرورة  التفاعل اإليجابي  وأهميته  بالنسبة للنمو  اللغوي  لد -٢
معـا فـي      ووالديهم  بل ومعلميهم أيضا أن يـشتركوا          المعاقين سمعيا إذ يتحتم علي األطفال     

 بيئة  ممكنة  لتعلم      أفضل  سمعيا وقينالمعواحتكاكات تواصليه ، ولكي نوفر لألطفال        محاورات تفاعلية 
 بإيجابيـة ،      التواصل ة بهم في عملي    االشتراك مع من يحيط      مم عليه تاللغة واكتساب مهاراتها فانه يتح    

 التواصل، كمـا ينبغـي  وعمليه التفاعل    في  المشاركة اإليجابية الفعالة   يعل األطفالكذلك ينبغي تشجيع    
 إشارات أو مجرد حركات  يأتون  بهـا          ،تقبل محاوالتهم للتواصل  أيا كانت  إيماءات        للمتحدثين معهم 

 إلى ضرورة  دمج كل ذلك فـي محادثـات            ٍةضافإالما  لفظيا      اآلخرين  إليهم ، أو كانت ك       للفت انتباه 
  .وحوارات  تدور حول  اهتمامات  الطفل واحتياجاته 

  

 أهمية للمعوقين سمعيا من الكلمات في بدايـة         أكثرالجوانب اإليقاعية التنظيمية للغة      إن اكتساب  -٣
  .النمو اللغوي

ة  بأنها الخصائص اللغويـة األولـي التـي     الجوانب التنظيمية التعبيري   فقد وصف العلماء تلك    
 نجـدهم عـاجزين    وضعاف السمعيستجيب  لها  ذوي السمع العادي من  األطفال ، أما األطفال الصم            

  .ي منها  في االرتقاء  بنموهم اللغوعن إدراك تلك الجوانب  التنظيمية  واإلفادة 



 ٤٦

 باألسلوب  الـذي يتبعـه  الكبـار            وضعاف السمع  بكر لدي الصغار الصم   م يتأثر النمو اللغوي ال    -٤
  . الراشدون في حديثهم إليهم

 اللغة يجب أن يكون هناك تفاعل تواصلي بينهم  وبين مستخدمي اللغـة              األطفاللكي يكتسب   و
  .من الكبار ممن نضجت واكتملت مهارتهم اللغوية 

  

الصم خـصوصا  فيمـا       صغار األطفال    ىثر كبير في االرتقاء بالنمو اللغوي لد      أللتغذية الراجعة    -٥
  . يقصدون إليه من معاني

ن األطفال العـاديين إلـى تعزيـز        أنهم  في ذلك ش    أ  ش   وضعاف السمع  ويحتاج األطفال الصم  
  .إيجابي قوي لكن يضاعفوا ما اكتسبوه من سلوك لغوي أو علي األقل  يحتفظون به وال ينسونه

   . طبقا ألنماط معينهمع وضعاف الس األطفال الصمى  ببطء لداللفظيةو الثروة متن-٦
 صم والذين توفرت لهم فرص معايشة لغـة اإلشـارة           باءآلاألطفال الصم   ومع ذلك يالحظ أن     

التي يستخدمها آباؤهم وأمهاتهم قد اكتسبوا  ثروة لفظية في المراحل المبكرة من اكتساب اللغة وبمعـدل    
  . باكتساب األطفال العاديين لتلك الثروة قريب

  

 تنمو ببطء وتتبع     وضعاف السمع   األطفال الصم  ىي تحكم تركيب الجمل والتعبيرات لد     القواعد الت  -٧
  .أنماط معينه في نموها 

 لدالالت األلفاظ ومعانيها أو بنـاء الجمـل   وضعاف السمع سات أن استخدام الصم     اأشارت الدر و
 وجـدت معظـم      المكونة من كلمتين أو إشارتين ،كمـا       متفوهاتهوتركيبها تبدأ في الظهور من خالل         

دالالت  لدراسات أن األطفال الصم يعبرون في تواصلهم بالكالم أو اإلشارات عن نفس العالقات بـين              ا
  .العاديين  في تعبيراتهم  المكونة من عدة كلمات   الصغار من األطفالايعبر عنهاأللفاظ ومعانيها التي 

  

  : أهم العوامل  المؤثرة  في لغة المعاقين سمعيا
  :أهم العوامل  المؤثرة  في لغة المعاقين  سمعيا  ) ٤٩-٤٨ ، م١٩٩٣ (سبيوذكر الد

  - : بالطفل عوامل خاصة-أ
  .تاريخ اكتشاف الصمم لدي الطفل   -١
  . درجة القصور السمعي  -٢
  .استخدام السماعة  ومدي مالءمتها ، ومدي تأثيرها  وفائدتها  -٣
  .اإلصابة بإعاقات أخرى غير الصمم -٤
  .النمو  الفكري عنده الذكاء و -٥
  -:  عوامل خاصة ببيئة الطفل األسرية– ب
  .سرة  االقتصادي  االجتماعي الثقافي لألىمستو ال-١
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  . العائلة ى لداإلعاقة السمعية تكرار حاالت -٢
  . الدور الذي يقومان  به تجاهه و الطفل ، وعالقتهما به ،عاقةإ موقف الوالدين من -٣
  .ه خوته وأقاربإ عالقته ب-٤
  . عدد أفراد اآلسرة -٥

  -:عوامل خاصة ببيئة الطفل المدرسية -جـ
ونسبة هيئـة     ) ابتدائيةمعهد للصم ، أو شعبه لضعاف السمع ملحقه بمدرسة          ( نوع وحجم المدرسة    -١

  .التدريس لألطفال
  .إمكانيات المدرس ، ومدي االستفادة منها  -٢
  . بالكبارالتواصل ائلوس -٣
  .بين األطفال  التواصل ائلوس -٤
  .  طرق التدريس المستخدمة -٥
  .  توفر واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس -٦

  

   .برامج تنمية اللغة لدي  المعاقين سمعيا:  تاسعا 
تربيـة وتعلـيم    في  يء  ل كل ش  بأن مهمة المعلمين أوال وق     ) ١٥٨،  م ٢٠٠٥( يري الدماطي   

ـ     المعاق سمعيا أن يزودوا الطفل    بتدائية  بالمرحلة اال المعوقين سمعيا     لـه   ى بالمعارف والقيم التي الغن
 أن يأخذ بجميـع أسـباب   المعاق سمعياعضوا نافعا في مجتمعه ، وينبغي لمعلم الطفل        عنها لكي يكون  

التواصل والتخاطب التي يستطيع هذا الطفل  أن يفهمها ، والتي يمكن أن تزوده  بـأداة تمكنـه  مـن                      
 ومخاوفه بصدد الحياة  والوسط الذي يحيا  فيه ، فاكتساب اللغة و تحـصيل          ماله وآ ء أفكاره تحليل وإبدا 

 جنب ، فال يمكن فصل نمو اللغة وتعلمها عن نمو معرفة األطفال             إلىالمعارف عن العالم يسيران جنبا      
ـ               أبالعالم من حولهم علي      ن خـالل   ثر ما يمرون به من تجارب يومية ، ونحن  إذ نعلمهم عن العالم م

دروس التربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلوم والرعاية الصحية  إنما نعلمهم اللغة في              
  .الوقت نفسه 

 المدرسة ما لم يكـن  نوبالنسبة للغة اإلشارة فان هؤالء األطفال لن يعرفوا منها شيئا حين يبدأو   
عهم باإلشارات قبل أن يبلغوا سـن دخـول   أفراد أسرهم ومن حولهم من أشخاص آخرين قد تواصلوا م 

أو يكون بعضهم قد ُأتيحت له فرصة االلتحاق ببرامج للتدخل المبكر لتنمية مهـارات اللغـة      ، المدرسة  
  .  والتواصل 

 إلى تلقي تدريب منهجي منتظم لكي يتعلموا هذه اللغـة ال فـي    المعاقين سمعيا ويحتاج األطفال   
ل وفي صورتها المكتوبة والمقروءة كذلك ، وينبغي لهذا  التدريب           صورتها الصوتية المنطوقة فحسب ب    

أن يكون مقترنا دائما بتعلم المعارف ونظم القيم  والعادات  والتقاليد التي نريد منهم أن يكتسبوها ، ذلك                   
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  من ىال جدو نه  إ بهم ف  ةنه إذا لم يفهم األطفال ما يدور حولهم في األوساط البيئية واالجتماعية المحيط            أ
 وضـعاف  تدريبهم المنتظم علي اللغة المنطوقة ، وينبغي للمعلم دائما أن يتحقق من أن األطفال الـصم           

  .جله يتعلمون الكالم أنهم يدركون السبب الذي من أ يفهمون ما ينقله إليهم والسمع
 من األطفال الذين يعانون من ضـعف        اً كبير اًأن عدد  ) ١٩٣،  م ٢٠٠٠( في حين  تري عبيد      

د ال يستطيعون سماع بعض األصوات بدقه مما يترتب  عليه وجود كثير من عيـوب  النطـق           السمع ق 
ـ       غ يضاف إلى ذلك عدم قدرة مثل هؤالء األطفال علي تكييف ن           ،والكالم    ةمه الصوت لـديهم مـع بقي

 ال يـسمعون    ألنهم إلى التحدث بصوت مرتفع للغاية نظرا        نوأيلجهؤالء   األصوات األخرى ، وقد نجد    
م ، والطريقة المستخدمة في تصحيح  بعض عيوب الكالم تتضمن مالحظة أخطاء الطفل فـي                أصواته

 هذه الكلمات ويقوم الطفل بقراءة الكلمات فيحدد األخـصائي مـصادر   ةقيام بجدولالبعض الكلمات ، ثم   
فل الخطأ هل هي في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها ، ويقوم األخصائي  بتصحيح أخطاء الط                  

  .يءعددا من المرات حتى يقلع الطفل عن النطق الخاط
إلى ضرورة تقديم المدرسـة االبتدائيـة      ) ٥٤،  م ١٩٩٧( ؤف  و الر إسماعيل وعبد لذلك يشير   

لألطفال  بالمرحلة التأسيسية  وغيرها أشكال لغوية تتناسب معهم وحتى يمكن أن تحقق هذه الـدروس                 
وتتنوع من حيث الشكل وتتضمن مـا       . عاله تيسر استيعابها      اللغوية أهدافها يجب أن توظف بطريقة ف      

  -:يلي 
القصص القصيرة الهادفة في مجـاالت التهـذيب والقـيم واآلداب ، والفـضائل ، والحيوانـات ،            -١

، وثقافة المعاق سمعياً    ما يميل إليه الطفل من موضوعات       ووالنباتات ، والبحر ، ونشاطات  المجتمع ،         
  .وتاريخه 

  . المدرسية والمحليةار األخب -٢
   . الخبرات الشخصية التي يمر بها الطفل -٣
  .الكلمات التي تلقي في اإلذاعة المدرسية  -٤
   .وصف المشاهدات التي يرونها في الرحالت والزيارات العامة والخاصة -٥
  .اآليات والسور القرآنية القصيرة واألحاديث النبوية  -٦
  .يشيع فيها من ألفاظ وعبارات المواقف االجتماعية ، وما  -٧
  .وصف الصور التي يرونها  -٨

المدرسية وال يملكون نفس القدر من المعارف التي         ولما كان األطفال الصم يجهلون لغة الكتب      
 ما يلتحقون بالـصفوف األولـى بالمرحلـة االبتدائيـة ،      اًبيملكها أطفال يسمعون في مثل سنهم ، وغال       

الل هذه الصفوف علي تطـوير وإنمـاء         خ التاسعة ، فانه ينبغي العمل من     وأعمارهم ما بين السادسة و    
- ١٦٩ ، م ٢٠٠١( حددتها عبيـد    قد  ة التي تعتبر أساسيه للقراءة في هذا المستوي ،و        قالساب المهارات

  -:فيما يلي ) ١٧٠
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  . )هاأسمائها ، تسلسلها ، والرموز الصوتية ،المعبرة عن كل من( معرفة حروف األبجدية العربية  -١
اكتساب حصيلة من المفردات التي يمكن للطفل التعرف عليها بمجرد النظر السريع إليهـا والتـي                 -٢

   .يطلق عليها القراءة الخاطفة للكلمات
 تجارب الطفل وخبراته السابقة واإلضافة إليها بما يؤدي إلى تنمية وتطوير المفاهيم المكتسبة              غناء إ -٣
  . ثروته اللفظية غناءوإ
ية وبناء أساليب مختلفة تمكنه من التعرف علي الكلمات الجديدة وتعلم معانيهـا ويـشمل ذلـك                 تنم -٤

  -:الطرق واألساليب التالية 
  القرائن أو المعلومات البصرية التي توحي له بمعرفة الكلمة وذلك مثل الصور والرسوم والجداول  -أ
  .يه سياق الجمل وارتباطها معا باإلطار اللغوي الذي تذكر ف -ب
  . شكل الكلمة كعامل مساعد في التعرف السريع عليها -جـ
  )أي معرفة الحروف األصلية للكلمة وما يسبقها أو يتبعها من لواحق (  تركيب الكلمة  و تحليل-د

   استخدام القاموس المصور للتأكد من التهجي الصحيح للكلمات -هـ
ية القصص والحكايات والنـوادر ، بحيـث        االستمتاع بالفترات المخصصة في دروس القراءة لروا       -٥

  .يتوقع التلميذ ما سيتلو من إحداث ووقائع 
  .فهم المواد والموضوعات القرآنية البسيطة المصممة بلغه وعبارات معروفه للتلميذ  -٦

نهم يستفيدون من الكلمـات المـصورة مـن    أ مع األطفال ضعاف السمع  ه من خالل عمل    الباحث ووجد
 حصيلة الطفل المعاق سـمعيا      ة فضال على ذلك فقد لوحظ قل      ،رفة مدلولها الهجائي  خالل نطقها دون مع   

نه من خالل التدريبات علـى  أو،لغوياً فيما يخص أموره الحياتية كأمور األكل مثال والملبس وغير ذلك          
النطق وربط المدلول اللفظي بالصورة الدالة على ذلك تزداد حصيلة الطفل لغويا فضال علـى رسـوخ            

  . في ذهن الطفلنى والصورة الدالة عليهالمع
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  المبحث الثالث
  اإلعاقة السمعية

  
  -:مقدمه 

فئـة لهـا    )  ضعاف السمع  –الصم  ( تعتبر فئة األطفال ذوي االحتياجات السمعية الخاصة من         
 ،    االحتياجـات الخاصـة غيـر الـسمعية          ي ذو األخرىخصوصيتها مقارنه بسواها من أفراد الفئات       

ونقص قدرته علي السمع أو فقـدها ال يلفـت    ، معاق سمعيا يبدو شخصا عاديا في مظهره الخارجي         فال
اإلعاقات األخرى، والمعاق سـمعيا يعـيش بـين النـاس           أصحاب  نظر اآلخرين نحوه مثل غيره من       

واتصاالته مقطوعة ومشاعره حزينة وانفعاالته مكبوتة يحيطه جدار سميك من الصمت ، فهو في أمس               
ر النسيان ليعبر به إلى قلب الحياة عن طريق جـس          من    من محيط  ينتشلو يفهم ويؤخذ بيده     ي لك جةالحا

واإلعاقة السمعية تعوق األطفال     )  ٢٥،  م ١٩٩٦ ،عبد الفتاح   ( تعينه علي الحياة     التواصلمن أساليب   
ـ ن المشاركة الفعالة مع من حولهم ولذلك فهم يحتاجون إلى تنمية قدراتهم علي              ع  بـاآلخرين   لالتواص

. واالحتكاك باألشياء المادية في بيئتهم االجتماعية ويحتاجون إلى تعليمهم طرق التواصل مع اآلخـرين   
وتـصنيفات اإلعاقـة   )  ضعاف السمع ،الصم (  هذا المبحث مفهوم اإلعاقة السمعية  فيالباحث  ويتناول  

اللغوي ، وأساليب التواصل معهم     السمعية وأسبابها وخصائص المعاقين سمعيا واثر اإلعاقة علي النمو          
 تعليم المعـاقين سـمعيا       تجربة واقعك الدمج األكاديمي (  واالستراتيجيات المعاصرة لتعليمهم   ،وتعليمهم

   . وتقييمهابالمملكة العربية السعودية

  : مفهوم اإلعاقة السمعية -:أوال 
ـ )م١٩٧٤(طور مؤتمر مديري المدارس األمريكية للصم   hearing(سمعية   تعريفا لإلعاقة ال

impairment ( اإلعاقة السمعية مـصطلح      أن نطاق واسع وذا توجه تربوي وينص علي         ي عل مقبوال  
 وتتضمن فئتين فـرعيتين   . عدم قدرة علي السمع قد تتراوح حدتها من بسيطة إلى حادة            ى  إلعام يشير   

   .hard  -of - hearing وضعيفي السمع deafهما الصم من المعاقين سمعيا 
ء استعمل معينات سمعيه أم لم يستعملها دون        ا هو الشخص الذي تحول إعاقته السمعية سو       "- :واألصم

   ."المعالجة الناجحة للمعلومات اللغوية من خالل السمع
يـه مـن القيـام    لدهو الشخص الذي باستخدام معين سمعي يتمكن بالسمع المتبقي   " :  وضعيف السمع 

، الـدماطي   ( ،) ٣٢٠ ،م  ٢٠٠٤الوقفي،  . ("ة من خالل  السمع    بمعالجة ناجحة للمعلومات اللغوي   
   ) ٢١-٢٠، م٢٠٠٤
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اإلعاقـة الـسمعية   ) ٢٢٦، م ١٩٩١(  Hallahan & Kauffmanوعرف هال هان وكوفمان 
 عدم القدرة علي السمع والتي تتراوح في شدتها من المتوسط إلـى الـشديد وتتـضمن الـصمم                   "بأنها

  ."وصعوبة السمع
بأنه الشخص الذي تمنعه عدم قدرته علي السمع من النجـاح فـي اكتـساب            " األصم ا عرف كما

   ٠" باستخدام أو بدون استخدام المعينات السمعيةةالمعلومات اللغوي
مع ) ٢٧،  م٢٠٠٠(و القمش   ) ١٨٠،  م١٩٩٧( ويكاد يتفق تعريف كل من الخطيب و الحديدي         

ت متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين        مستويا ( أن اإلعاقة السمعية   على وكوفمان   نهال ها تعريف  
   .)ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدا

تلك المـشكالت التـي     " باإلعاقة السمعية ) ١٣٨،  م٢٠٠١ ( وآخرونويقصد يوسف القريوتي    
 تقلل من قدرة الفرد علي سـماع األصـوات          أوتحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه          

 اإلعاقة السمعية في شدتها من الدرجات البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنها ضعف             المختلفة ، وتتراوح  
  " . الدرجات الشديدة جدا والتي ينتج عنها الصممىإلسمعي 

اإلعاقة السمعية بأنها مصطلح عام يشير إلى كـل  ) ١٥، م١٩٩٩( القرشي  وكما يعرف اللقاني  
م وضعف السمع بسبب وجود مشكله في مكـان       درجات وأنواع فقدان السمع ، فهو يشمل كل من الصم         

ما في الجهاز السمعي ، فقد تحدث هذه المشكلة في األذن الخارجية أو الوسـطي أو الداخليـة أوفـي                    
الحالة المعتدلة إلـى أقـصى        من     والفقدان السمعي قد يتراوح مداه     العصب السمعي الموصل إلى المخ    

  .حاله من الفقد والتي يطلق عليها الصمم 
تباين في مستويات السمع التي تتراوح      " إلعاقة السمعية بأنها  ا) ١١٠،  م٢٠٠٢(  ف العزة رعو ي 

بين الضعيف والبسيط فالشديد جدا وتصيب هذه اإلعاقة الفرد خالل مراحل نموه المختلفة، وتحرمه من               
  ."لصم سماع الكالم المنطوق مع أو بدون استخدام المعينات السمعية وتشمل األفراد ضعاف السمع وا

 انه طبقا لقرار وزارة التربيـة والتعلـيم فـي    )٥٢-٥١، م٢٠٠٥(  سليمان و الببالوي    ذكر  و
بشان الالئحة التنظيمية لمدارس وفصول التربيـة الخاصـة     ) ١١( المادة   ١٩٩٠لسنة  ) ٣٧(مصر رقم   

المـدارس  فقد تم االتفاق على التعريفات والتصنيفات التالية في قبول األطفال الصم وضعاف الـسمع ب              
  :وهي 
هم الذين فقدوا حاسة السمع أو من كان سمعهم ناقصا لدرجة أنهم يحتاجون إلى أساليب : الصم  )١

  .تعليمية تمكنهم من االستيعاب دون مخاطبة كالمية 
هم الذين لديهم سمع ضعيف لدرجة أنهم يحتاجون في تعلمهم إلى ترتيبات خاصة : ضعاف السمع  )٢

 التي تستخدم لألطفال الصم كما أن لديهم ةكل المواقف التعليميأو تسهيالت ليست ضرورية في 
  . رصيدا من اللغة والكالم الطبيعي



 ٥٢

من التعريفات السابقة لإلعاقة السمعية أنها إعاقة تصيب حاسة السمع بالقصور مما يؤدي إلـى                ضحويت
 تعليمية  ب يحتاجون إلى أسالي   لذا فالمعاقين سمعيا  ، عدم االستفادة من اللغة ومن البرامج التعليمية العادية       

وتتدرج مـن إعاقـة سـمعية       ، وأنها إعاقة تحدث في مراحل العمر المختلفة        ، لتعويض هذا القصور    
  .وتشمل األطفال الصم واألطفال ضعاف السمع ، بسيطة إلى إعاقة سمعية شديدة 

  -:مفهوم المعاق سمعيا 
 الوسـيلة  تكون حاسة الـسمع فيهـا هـي          علي انه حاله ال   ") م١٩٩٢(يعرفه قاموس التربية الخاصة     

 التي يتم عن طريقها تعلم الكالم واللغة ، ولكن تكون معها حاسة السمع مفقـودة أو قاصـرة                   ةاألساسي
   ) ١٤٢، م١٩٩٢ ،الشخص والدماطي ( ".بدرجة مفرطة بحيث تعوق األداء السمعي العادي لدي الفرد

 بقايا  أوأولئك الذين لديهم قصور سمعي      "سمعيا هم   إلى أن المعاقين    ) ٣١٣،  م٢٠٠١( ريطي  قويشير ال 
سمع ومع ذلك فان حاسة السمع لديهم تؤدي وظائفها بدرجه ما ، ويمكنهم تعلم الكـالم واللغـة سـواء           

ـ   ) ١٨،  ١٧،  م٢٠٠٠( يوسفوقد أورد    ،"  بدونها وات السمعية أ  نيعباستخدام الم  معيا تعريف المعاق س
  :من وجهات نظر مختلفة أهمها

المعوق سمعيا هو ذلك الفرد الذي أصيب جهازه السمعي بتلف أو خلل عضوي             - :النظر الطبية وجهة  
  .ين يمنعه من استخدامه في الحياة العامة بشكل طبيعي كسائر األفراد العاد

هو ذلك الشخص الذي ال يستطيع االعتمـاد علـي حاسـة            :  المعوق سمعيا    - :وجهة النظر التربوية  
ة من برامج التعليم المختلفة ، وهو بحاجة إلى أساليب تعليمية تعوضه عن             دافاالستالسمع لتعلم اللغة أو     

  .حاسة السمعقصور 
  .أو التربوية   تعريفات اإلعاقة السمعية باختالف وجهات النظر سواء الطبيةد مما سبق يتضح تعد

  - :اً سمعيينقوعم تصنيف ال-:ثانيا 
 العملية ، فاالتجاه الطبي يهتم      هملباحثين وأغراض تصنيف اإلعاقة السمعية يعتمد على توجهات ا      

بمعرفة درجة فقدان السمع ، بينما االتجاه التربوي يهتم بمعرفة تأثير اإلعاقـة علـي اكتـساب اللغـة                
ـ                  ةوعملية التعلم ، ومع ذلك فهذه التصنيفات تتداخل مع بعضها البعض وتبني هذه التصنيفات علي ثالث

 ( العزة و) ٢٢،  ١٩،  م٢٠٠٠( يوسف  و) ٣٥،  ٢٦،  م١٩٩٨( طيب  عوامل ، حيث صنفها كل من الخ      
تبعـا  ) ١٢١ ، ١٢٠،  م ٢٠٠٥( والظاهر  ) ٣٢٤،  ٣٢٠ ،   م٢٠٠٤( والوقفي  ) ١١٤،  ١١١ ،   م٢٠٠٢

  -:لثالثة معايير هي 
   العمر عند اإلصابة –أ 
   موقع اإلصابة -ب
   شدة اإلصابة -ج
  



 ٥٣

  - : التصنيف حسب العمر عند اإلصابة-أ
   وهي اإلصابة باإلعاقة السمعية منذ الوالدة -: والدية ةمعيإعاقة س) ١
   وهي اإلصابة باإلعاقة السمعية بعد الوالدة -: مكتسبة ةإعاقة سمعي) ٢
أي أن اإلعاقة السمعية كانت قد حدثت لدي الطفل قبل تعلم اللغـة             .  ما قبل تعلم اللغة      ةإعاقة سمعي ) ٣

 لـم   ألنهمبعدم القدرة علي الكالم      هؤالء األطفال     ويتصف ،مر  واكتسابها أي ما قبل سن الثالثة من الع       
  . يتمكنوا من سماع اللغة

  . وهي اإلعاقة التي تحدث بعد تطور الكالم واللغة -: اللغة  تعلم واكتسابإعاقة سمعيه بعد )٤
  -: التصنيف من حيث موقع اإلصابة -:ب
  : التوصيلية ةاإلعاقة السمعي) ١

  مـن  عن اضطراب في األذن الخارجية أو الوسطي مما يمنع أو يحـد            التوصيلية ة اإلعاقة السمعي  تنتج
نقل الموجات أو الطاقات الصوتية إلى األذن الداخلية ، وبوجه عام فان الحد األقصى للـضعف النـاتج     

ل وذلك الن األصوات السمعية التي تزيد شدتها عـن          يبديس ) ٦٠(  هو   ةعن اإلعاقة السمعية التوصيلي   
يبل تؤثر علي القوقعة مباشرة وتتخطى األذن الوسطي ، واألشخاص الذين لديهم هذا النـوع               ديس) ٦٠(

من اإلعاقة السمعية يتمتعون بقدرة جيده علي تمييز األصوات العالية نسبيا ، وقد يميلون إلـى الـتكلم                  
  . يسمعون أصواتهم جيدا وبسهوله ألنهمبصوت منخفض 

  -:اإلعاقة السمعية الحسيه العصبية )٢
تكمن المشكلة في هذه الحالة في األذن الداخلية والعـصب الـسمعي ، وإخفـاق اآلذن فـي اسـتقبال                    

ويتصف أفراد هذا النـوع مـن       ،األصوات أو نقل السياالت العصبية عبر العصب السمعي إلى الدماغ           
والشخص يتكلم بصوت مرتفع نسبيا ليسمع نفـسه ممـا          ، اإلعاقة السمعية باضطراب نغمات الصوت      

، وال فائدة من تضخيم الصوت عـن        ظنا منه أنهم ال يسمعونه      يجعله يتكلم مع اآلخرين بصوت مرتفع       
  .طريق سماعة األذن 

  -:اإلعاقة السمعية المركزية ) ٣
 وتكمن المشكلة في هذه الحالة في التفسير الخاطئ لما يسمعه اإلنسان بالرغم من أن حاسة السمع قـد                  

 القشرة الـسمعية    إلىكون في توصيل السياالت العصبية من جذع الدماغ         تكون طبيعية ولكن المشكلة ت    
الموجودة في الفص الصدغي في الدماغ  وذلك نتيجة لوجـود أورام أو تلـف دمـاغي ، والمعينـات                  

  . السمعية في هذا النوع من اإلعاقة السمعية تكون ذات فائدة محدودة 
  .وهو   من التصنيفنوع رابع لهذا النوع) ٣٢، م١٩٩٨( ويضيف الخطيب 

  -:عاقة السمعية المختلطة اإل)٤



 ٥٤

وذلك إذا كان الشخص يعاني من إعاقة توصيلية وإعاقة حس عصبيه في الوقت نفـسه ، وفـي هـذه                    
 بين التوصيل الهوائي والتوصيل العظمي للموجات الـصوتية ، وقـد            كبيرةالحالة قد يكون هناك فجوه      

شخاص ولكن بعضهم يعاني من نفس المشكالت التـي يعـاني           تكون السماعات الطبية مفيدة لهؤالء األ     
  .منها األشخاص الذين يعانون من ضعف سمعي حسي عصبي 

   -: التصنيف حسب شدة اإلصابة-:ج
ويعاني المصابون بهـا مـن صـعوبة        ،لديسيب) ٤٠-٢٧( أي فقد من    :  إعاقة سمعيه بسيطة جدا       )١

وال يواجه صـعوبة تـذكر فـي        . عض األصوات    عن بعد أو تمييز ب     ع السم أوسماع الصوت الخافت    
  .المدرسة 

كالم بمحادثـه   ال ، ويفهم صاحب هذه اإلعاقة       لديسيب) ٥٥-٤١ ( أي فقد من  :  أعاقه سمعيه بسيطة    )٢
. ة إذا كانت األصوات خافته      صفيمن المناقشة ال  % ٥٠متر وجها لوجه ويفقد الطالب      ) ٥ -٣( من بعد   

  . التربية الخاصة ويحتاج إلى معينات سمعيه وخدمات
 ، وال يستطيع الذي يعـاني مـن هـذه           لديسيب ) ٧٠ - ٥٦ ( أي فقد من   : إعاقة سمعيه متوسطة    )٣

ويواجه صعوبة في المناقشات الصفية ويكون ذلـك  ،اإلعاقة من فهم المحادثة إال إذا كانت بصوت عال   
  .ين سمعي  خاص وكذلك معبفصلو يحتاج لاللتحاق  ،لديه   باضطراب اللغة اًمصحوب

وصاحب هذه اإلعاقة ال يستطيع سماع حتى        ، لديسيب) ٩٠- ٧١ ( أي فقد من   :إعاقة سمعيه شديدة  ) ٤
األصوات العالية ، ويعاني من اضطراب في الكالم واللغة ويحتاج إلى مدرسه خاصة بالمعوقين سمعيا               

   .ةليتدرب علي السمع وقراءة الشفاه ويكون بحاجة إلى سماعه طبي
  وصاحب هذه اإلعاقة  . لديسيب ) ٩٠أكثر من  ( أي فقد من :سمعيه شديدة جداإعاقة )٥

يعتمد علي حاسة البصر للتعويض عن حاسة السمع ، ويكون لديه ضعف واضح فـي الكـالم واللغـة      
  .ويحتاج إلى مدرسة للصم لتعليمه التواصل اليدوي والتدريب السمعي 

  
  - : أسباب اإلعاقة السمعية-:ثالثا 

 من األسباب بعضها وراثي ، والـبعض اآلخـر يـرتبط            ة السمعية إلى مجموع   إلعاقةاترجع  
 وهناك حاالت غير معروف لها سبب معين ، حيـث تـشير   ، وراثيبعوامل ومؤثرات غير ذات اصل    

مـن   % ) ٣٠( الدراسات إلى انه من المتعذر علي األطباء تحديد سبب الضعف السمعي في حـوالي               
    ) (Cartwright, G. et.,al.,1989,P53الحاالت 

فـي بعـض   )  % ٥٠ ( أن النـسبة تـصل إلـى    )م١٩٨٢ ( Mooresفي حين يري مورس     
 مما سبق نجد أن األسباب المؤدية  لإلعاقة  السمعية بعضها معروف والـبعض               ،الدراسات األمريكية   

ـ   تخفض   قد معروف وان كان التقدم الطبي واألجهزة الحديثة         راآلخر غي  فـي  ) %   ٣٠  (نالنسبة ع



 ٥٥

 ) ٢١٨ ،   م١٩٩٠(عبد الـرحيم     الوقت الحاضر ، ومن األسباب المعروفة لإلعاقة السمعية كما حددها         
  : ما يلي )٢١ ، م٢٠٠٤(  الدماطي و،  ) ١٧٥، م ٢٠٠٠(عبيد و
  . اإلعاقة السمعية قبل الوالدةى إلعزىتأسباب -١
   إلى اإلعاقة السمعية أثناء الوالدةعزىتأسباب  -٢
   إلى اإلعاقة السمعية بعد الوالدة زىعتأسباب  -٣

في عـاملين همـا      ) ١٠٢،  م ٢٠٠٣( فواز  ، كوافحة  و  )١٣٧ ،   م١٩٨٩ (الروسان  في حين حددها    
  :إلى ثالث مجموعات  ) ٣٣ ، م٢٠٠٢ (يوسفبينما قسمها . الوراثة والبيئة 

  .م الحامل أل االمتعلقة بإصابةاألسباب الوراثية : المجموعة األولى · -١
واألورام ونقص ،ها لإلصابة باألمراضض التشوهات الخلقية لآلذن أو تعر :المجموعة الثانية -٢

غية في مزيادة تجمع المادة الص و  الشوكيةىوالحم الوالدين وعدم توافق دم ةأثناء الوالداألكسجين 
  .األذن
 الحـوادث    و لغريبـة  التعرض لألصوات العالية وثقب الطبلة ودخول األجسام ا        :المجموعة الثالثة    -٣
  .التهاب السحايا واألدوية والعقاقير و

وزمـن  ) مكتسبة  –وراثية ( ويمكن تصنيف العوامل المسببة لإلعاقة السمعية تبعا لطبيعة هذه العوامل      
فـي   - في األذن الخارجيـة      (وموضع اإلصابة   )  بعد الميالد    – أثناء الميالد    –قبل الميالد   ( الحدوث  

  :وفيما يلي توضيح لهذه العوامل ، ) األذن الداخلية  في–األذن الوسطي 

  :تبعا لطبيعة العوامل -أ
 تنتقـل   و، حيـة   تنمن حاالت اإلعاقة السمعية الوراثية كصفة م       %) ٨٤  ( تنتقل : أسباب وراثية -١
جمال الخطيـب   ( .وم الجنسي وزكصفة محمولة علي الكروم   %)  ٢(وتنتقل  ، كصفة سائدة    % ) ١٤(
 ألسـباب من حاالت اإلعاقة السمعية تعـزى       )  % ٥٠( حوالي   أنوتشير الدراسات    ) ١٢ ، م٢٠٠٤،

  .وراثية 
وهي تحدث بعد عمليه اإلخصاب أي قبل مرحله الوالدة وأثناءها وبعـدها ومنهـا               :  أسباب بيئية  -٢

والعقاقير  الحامل لألدوية    األم الحامل ، تعرض األم الحامل  لألشعة السينية  ، تعاطي             األمسوء تغذيه     
 والزهـري ، نقـص األكـسجين أثنـاء     ةاأللماني الحامل بالحصبة األم  ةإصابدون استشارة الطبيب ،    

  .وما إلى ذلك من األسباب....... ، الحوادث ، األذنالوالدة ، التهاب 

  :تبعا لزمن الحدوث - ب
 الـذي   يالـوراث م  مصم ،و منها ال   ممنها أسباب وراثية تؤدي إلى الص     :  تحدث قبل الميالد    أسباب -١

   )٢١٩، م ١٩٩٠عبد الرحيم ، (.يتضمن فقدان سمع بدرجة حادة ويكون غير قابل للعالج 



 ٥٦

  :فيما يلي ) ٢٤ - ٢٣، م ٢٠٠٤( حددها الدماطيةوأسباب خلقي
الحميات ، ارتفاع ،كالحصبة ، الزهري(  الحامل ببعض األمراض الحادة أو المزمنة األمأصابه  -أ

    .تؤثر علي الجنينمن األمراض التي والتهابات الكلي وغيرها ) لسكري ضغط  الدم ، ومرض ا
   . للعقاقير أثناء الحمل دون مشورة الطبيب قد يؤدي إلى اإلعاقة السمعيةاألم تعاطي -ب
  . ، وتعرضها إلشعاعات يؤدي إلى اإلعاقة السمعيةأو النزيف، لأثناء الحمم للحوادث األ ض تعر-ج
  . الجنين ودم  الحاملاألمعدم توافق دم ل يحدث نتيجة، والذي Rh رس اختالف عامل ريزو-د
  . نقص اليود -ه
  . سوء تغذية األم الحامل -و
  - : أسباب تحدث أثناء  الميالد-٢
  : فيما يلي )٨٤، م٢٠٠٥(و سليمان والببالوي ،  )٢٤ ، م٢٠٠٤(  الدماطي دهاحد
  .تعثر الوالدة وطول مدتها -أ
  .ن إلى مخ الجنين  عدم وصول األكسجي-ب
  . التهاب أغشية المخ التي قد تحدث للوليد -ج
    . أصابه الوليد بااللتهاب السحائي-د

   . شهور تكون هناك احتماالت لإلصابة بالصمم٧قبل )  الطفل المبتسر (  الوالدة المبكرة -هـ
  .  األسباب التي تقع بعد الوالدة -٣

  : يلي فيما ) ١٢٣، م ٢٠٠٥( وقد حددها  الظاهر
  . الحمي القرمزية أوااللتهاب السحائي ة أو األلماني الطفل بالحصبة صابةإ -أ
  .األصوات العالية والمستمرة تؤثر علي اآلذن الوسطي _ ب
  . تعرض الطفل للحوادث -ج
  . ثقب الطبلة ، تكون المادة الصمغية-د
  . ارتفاع درجة الحرارة – اإلصابة بالنكاف -ه

 الضوضاء ، األدوية العقاقير وفي األمراض ، الحوادث  ) ٢٦– ٢٤، م ٢٠٠٤ ( بينما حددها الدماطي
  . العوامل النفسية –، الشيخوخة 

  : تبعا لموضع اإلصابة-ج
   .سباب إعاقة األذن الخارجيةأ -١
  .التهاب جلد القناة السمعية الخارجية -
  .ة التراكم المتزايد للصمغ في القناة يؤدي إلى تناقص القدرة السمعي-
   . ثقب الطبلة يمكن أن يحدث إعاقة سمعية-



 ٥٧

  :  أسباب إعاقة األذن الوسطي -٢
 من وجود عائق يحول دون إيصال أمواج أإعاقات األذن الوسطي هي إعاقات توصيلية أي أنها تنش -

    .الصوت الهوائية
ل الهواء  تجويف األذن ويحول دون توصيالتهاب األذن الوسطي مما يؤدي إلى وجود سائل يمأل -

  .للصوت 
    . تتصل بالركاب وتقيدهةتصلب األذن الوسطي الذي ينتج عن نمو عظم -
  . أسباب إعاقة األذن الداخلية -٣

ـ          السمعية أذى للسمع   تأكثر اإلعاقا  ية وعـصبية فـي    سهي تلك التي قد تنتج عن مشكالت ح
ما تزال مجهولـة األسـباب ،    عصبية في مرحلة الطفولة      األذن الداخلية ، والكثير من اإلعاقات الحس      

 الوراثة ، الحصبة األلمانية  للحامـل  ( م الحس عصبيم للصة أسباب رئيسية معروفةخمس  ثمة  أن غير
. الـوقفي  ()الـوالدة المبتـسرة   ،  RH عامل ريزورس  أو    األم والطفل   دم ، التهاب السحايا ، تعارض    

   )٣٣٢ ، ٣٣١، م ٢٠٠٤
لسمعية بالمملكة العربية السعودية كما أسفرت عنها دراسة        أما األسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة ا      

ثم العوامل المرضـية فـي      ، % ) ٣٩,٩( هي العوامل الوراثية كعامل أول بنسبة       )م٢٠٠٣( الشمري  
%) ١٥,١( ومجموعة أسباب أخرى في المرتبـة الثالثـة بنـسبة           ، % ) ٣١,٧( المرتبة الثانية بنسبة    

   .)٨٣، م٢٠٠٥، سليمان والببالوي (

  - :خصائص المعاقين سمعيا: رابعا 
 لكل فرد خصائصه الفردية ، ويرجع هذا التباين إلى          أن إن المعاقين سمعيا ال يمثلون فئة متجانسة حيث       

 اإلعاقة وسرعة حدوثها ، ومقدار العجز الـسمعي ،          ةنوع اإلعاقة ، وعمر الفرد عند اإلصابة بها وشد        
 ةمنه ، والفئة االجتماعية التي ينتمي إليها ، وتـاريخ إصـاب           وكيف يمكن إصالحه ، واستثمار ما تبقي        

 التواصلسابق لدي األسرة مما يؤثر علي جوانب النمو ، ولذلك يحتاجون إلى أساليب متعددة للتفاعل و               
العـوق   أساليب تدريس غير تقليديه لمواجهة مـا يـسببه           إتباعمعهم ، األمر الذي يؤكد علي ضرورة        

وقبل التعرف علـي األسـاليب التدريـسية        .  شخصيه التلميذ المعاق سمعيا       من تأثيرات علي   السمعي
ثم تأثير اإلعاقة السمعية علي     ، المناسبة البد من التعرف أوال علي الخصائص المختلفة للمعاقين سمعيا           

  .النمو اللغوي 

   .الخصائص الجسمية والحركية -١

ا باهتمام كبير من قبل الباحثين في التربيـة  لم يحظ النمو الجسمي والحركي لدي األطفال المعاقين سمعي    
 بين البناء الجـسمي والتوافـق مثـل الـنمط الجـسمي             اًالخاصة ، لكن البعض يعتقد أن هناك ارتباط       
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 ، والنمط الجسمي المعروف باسـم       قد يرتبط بعدم االرتياح والشعور بالقلق     ) الجلدي  ( المعروف باسم   
ـ         يرتبط بالميول العدوانية وال   ) العظمي  ( ضع صرامة ، ومعاناة المعاقين سمعيا من مشكالت التواصل ت

 أمامهم الكتشاف البيئة والتفاعل معها وإذا لم يزود المعوق سمعيا باسـتراتيجيات  كبيرةحواجز وعوائق   
ألشـخاص المعـوقين   االسمعية قد تفرض قيودا علي النمو الجسمي ، لـذا ف ة اإلعاقبديله للتواصل فان  

ـ األشخاص العاديين ، ويعاني المعاقين سمعيا  بياقة البدنية مقارنه    لسمعيا ال يتمتعون بال    ن اضـطراب  م
من مجموع أطفال   % ٣٠في التآزر الحركي وتبلغ نسبة األطفال المصابين بضعف التآزر الحركي نحو            

الخصائص الجسمية والحركية لألفـراد     ) م٢٠٠٤ (ويلخص عبد اهللا  ) ١١٥،  م٢٠٠١عبيد ،   (هذه الفئة   
  :معيا في النقاط التالية المعوقين س

أن مشكالت التواصل التي يعاني منها األصم ؛ تمثل عوائق كبيرة أمامه في سبيل اكتـشاف                  -
  .البيئة المحيطة به والتفاعل معها 

 .أن األصم يحتاج إلى تعلم استراتيجيات بديلة للتواصل حتى يطور نموه الحركي  -

معية يؤثر سلباً  على وضعه في الفـراغ         أن الحرمان من الحصول على التغذية الراجعة الس        -
 .وعلى حركات جسمه 

 .أن بعض األفراد الصم تتطور لديهم أوضاع جسمية خاطئة  -

، سـليمان والبـبالوي     .( أن النمو الحركي لدى  األفراد الصم يتأخر قياساً بأقرانهم العاديين             -
  ) ١٩٤، م٢٠٠٥

  ٠ الخصائص العقلية -٢

األفراد المعاقين سمعيا ال يختلف عن مستوي ذكاء األفراد العـاديين           أشارت عده دراسات إلى أن ذكاء       
اإلشارة التي يـستخدمها   بالرغم من تأثير اإلعاقة السمعية علي النمو اللغوي للفرد المعاق ، إال أن لغة       

 ويواجه المعاق سمعيا مشكالت فـي التعبيـر عـن       الكثيريناألفراد المعاقين هي لغة حقيقية كما يعتقد        
 إلى أن الفروق بين األفراد المعاقين سـمعيا         البعضالمفاهيم وخصوصا المفاهيم المجردة ويشير      بعض  

في األداء علي اختبارات الذكاء يرجع إلى النقص الواضح في تقديم تعليمات االختبارات كـذلك تـشبع           
 العقلية الحقيقيـة     ، ولذلك فان هذه االختبارات ال تقيس القدرة        يكثير من اختبارات الذكاء بالعامل اللفظ     

   ) ١٠٧ ، ١٠٦ ، م٢٠٠٣ و فواز ، كوافحة( . للمعاقين سمعيا 

  : التحصيل األكاديمي-٣

غالبا ما يكون التحصيل األكاديمي ألفراد هذه الفئة متدن علي الرغم من عدم انخفاض نسبة ذكـائهم ،                  
م األكاديمي ضعفا مع ازديـاد      ويزداد تحصيله  كما إن القدرة عل القراءة هي األكثر تأثرا بهذه اإلعاقة،         

المتطلبات اللغوية ومستوي تعقيدها خاصة في غياب فاعليه أساليب التدريس وتشير بعض الدراسـات               
مـستوي  بقـاس   يمن أفراد هذه اإلعاقة ممن هم في سن العشرين كان مستوي قراءتهم             % ٥٠ أنإلى  



 ٥٩

كانوا بمستوى الـصف    منهم  % ١٠ن  أ أو اقل ، و    ي من المرحلة االبتدائية    الرابع األساس  ف الص تالميذ
، أما في مادة الرياضيات فكان      كما في بعض مراحل الدراسة في بعض الدول العربية          الثامن األساسي   

منهم كانوا بمستوي أداء    % ١٠ ، وان     األساسي   ساوي لمستوي أداء الصف الثامن    ممستوي أدائهم فقط    
لـديهم صـعوبات متعلقـة بالمفـاهيم واللغـة          األشخاص غير الصم ، أما في مادة العلوم فقد ظهرت           

والتحصيل األكاديمي الذي يتأثر بشدة اإلعاقة السمعية ، وبمـستوي قـدراتهم العقليـة ،و باإلعاقـات                 
المرافقة لها عند حدوث اإلعاقة السمعية ، ووضع الوالدين السمعي واالقتصادي واالجتماعي وطـرق              

   ) ١١٦، م ٢٠٠٢العزة ، .( التدريس 
 إلى أن الدراسـات  ) ١٠٥، م ٢٠٠٣ ( ، Hallahan & Kauffman   وكوفمانهانأشار هالفي حين 

  .أثبتت ضعف شديد في القراءة  لدي المعاقين سمعيا عن العاديين 
أن األطفال المعاقين سمعياً يعانون من مهارات قراءة        ) ١٩٨-١٩٧، م٢٠٠٥(ويرى سليمان والببالوي    

فإذا كـان الطفـل   ،  أن القراءة تعتمد اعتماداً أساسياً على النطق     ضعيفة ومستويات قراءة متدنية بسبب    
ومعـروف  ، المعوق سمعياً لديه مهارات قراءة ضعيفة فسوف يؤدي ذلك إلى خيارات تربوية محدودة              

وبالتـالي  ، والمفروض أن يسمع الطالـب المعلـم        ، أن الفصل الدراسي العادي هو بيئة سمعية لفظية         
ومن ثم يصبح السمع عامل رئيـسي لـألداء داخـل        ، ويالً في أنشطة االستماع     يقضي األطفال وقتاً ط   

  .الفصل الدراسي 

   :الخصائص االجتماعية واالنفعالية 

 ،  م٢٠٠٠(  عبيـد  و، )١٤١ ،   م٢٠٠٠( يوسـف ، و  ) ٩٤ ،   ٩١ ،   م١٩٩٨( كل من الخطيـب     ذكر  
ت لدي العاديين ممن هـم فـي       مشكالت سلوكية تفوق المشكال   لديهم  المعاقين سمعيا   األطفال  أن  ) ١٨١
   : ومنها على سبيل المثال ال الحصر سنهم
  .التكيف االجتماعي  فيت اضطرا باالمعاقين سمعيالدي األطفال  -١
  .غير ناضجين اجتماعيا   أنهم-٢
  .تظهر لديهم بعض المخاوف  -٣
  .لديهم عجز واضح في تحمل المسؤولية  أن  -٤
  . ، وسوء التوافق االجتماعي نفعالياال يعانون من عدم الثبات أنهم -٥
  .لالنطواء واقل حبا للسيطرة  أنهم أكثر ميال -٦
 يظهرون درجه عالية مـن      وأنهم كثيرا ما يتجاهلون مشاعر اآلخرين ويسيئون فهم تصرفاتهم،        همأن -٧

  .التمركز حول الذات 
ون أقرانهم الـسامعين فـي      وان كانت بعض البحوث والدراسات الحديثة أثبتت أن المعاقين سمعيا يماثل          

  ). م٢٠٠٤(دراسة أحمد ، التكيف االجتماعي والمهارات االجتماعية 



 ٦٠

   - :الخصائص اللغوية-٥

   نظرا العتماد النمو اللغوي علي السمع وتأثره به فمن المهم أن تدرس اآلثار اللغوية الناجمـة عـن                  
 تمهارات اللغوية من ابرز المـشكال     القصور السمعي ، إذ يعتبر ضعف األطفال المعاقين سمعيا في ال          

ويؤكد كل من هالهـان       ) ١٨١ ،   م٢٠٠٠عبيد  (هم ،    حاسة السمع لدي   التي يعانون منها نتيجة لقصور    
 اآلثار الـسلبية لإلعاقـة الـسمعية    أكثرإن ) ٢٥٦،  م١٩٩٩ ( Hallahan & Kauffmanوكوفمان  

حيـث أن  اللغة المنطوقة ، بالنمو اللغوي والمقصود هنا ظهر أوضح ما يكون في مجال النمو اللغوي ،    
،  سواء أن كانت التواصل الكلي بما فيها لغة اإلشارة وقـراءة الـشفاه             لخاصةللمعاقين سمعيا طريقتهم ا   

وعليه فان المعاقين سمعيا يعانون من تأخر واضح في النمو اللفظي ، وتتضح درجة هذا التأخر كلمـا                  
  .  كانت درجة اإلعاقة اشد

 سمعيا سيتناول الباحث تأثير اإلعاقة علي النمو اللغوي          المختلفة للمعاقين عراض الخصائص     وبعد است 
   مظاهر النمو تأثراً باإلعاقة السمعية أكثروذلك ألنة . من  التفصيل شيء ب

    : تأثير  اإلعاقة السمعية علي النمو اللغوي : خامسا 
 ومما يدل علي اثـر اإلعاقـة        ،قة السمعية    مظاهر النمو تأثرا باإلعا    أكثرغوي  ل يعتبر النمو ال  

 دائهمأارات الذكاء اللفظية مقارنه مع      تب اخ فيالسمعية علي النمو اللغوي انخفاض أداء المعوقين سمعيا         
)  م١٩٩١ ( Hallahan & Kauffmanهـان وكوفمـان   ارات الذكاء األدائية ، كما يـذكر هال ب اختفي
 بقـصور سـمعي     للغوي ، وخاصة  لدي األفراد الذين يولدون        السمعية علي النمو ا    ةآثار لإلعاق  ةثالث
  - :يوه
  . عندما يصدر صوت من األصوات اآلخرين، الطفل األصم أي رد فعل سمعي من ى ال يتلق-أ
   الطفل األصم أي  تعزيز لفظي من  اآلخرين عندما  يصدر أي صوت من األصوات ىال يتلق_  ب
   .لكي يقلدها قبل الكبار الكالمية مناذج  سماع النماألصم من ال يتمكن الطفل -ج

يروا أن الطفل الذي يولد أصماً يكون       " هالهان وكوفمان "أن  ) ١٧٦، م٢٠٠٥(ويذكر سليمان والببالوي    
وقد يكون ذلـك هـو    ،  التي يصدرها تمحروما من معرفة نتائج أو ردود أفعال اآلخرين نحو األصوا         

إذ أن الفـرق بـين      ،لتي يقوم بها في مرحلة المناغـاة        السبب في توقف الطفل عن إصدار األصوات ا       
 التـي  تالطفل عادي السمع والطفل األصم هو معرفة الطفل العادي لردود أفعال اآلخرين نحو األصوا             

ويعني ذلك أيضا أن كل منهمـا يمـر بـنفس           ، يصدرها كالتعزيزات اللفظية مقارنة مع الطفل العادي        
  . ة لدى الطفل األصم تبدو في عدم حصوله على التعزيز السمعي ولكن المشكل، مراحل النمو اللغوي 

  باإلعاقـة الـسمعية        كبيراً راً  علي أن النمو اللغوي يتأثر تأث        )٣٥ ،   م١٩٩٢ ( صالحويؤكد  
حيث أن المعاقين سمعيا يعانون من عجز  في مهارات االستقبال والتعبير اللغـوي  وبالتـالي الكفايـة           
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م اللغوي يتأخر عن أقرانهم العاديين  ويتصفون  بالقدرة المنخفضة علي القـراءة   اللغوية ، كما أن نموه    
  .والحصيلة اللغوية المحدودة 

إلى أن نقص الخبـرة  الـسمعية تعنـي أن الطفـل      )  ٥، م  ١٩٨٦ ( Fraasarويشير فراسر   
لتعبيريـة  المصاب  بفقد السمع تكون لديه  فرص محدودة الستقبال اللغـة المنطوقـة ، والمهـارات  ا      

 غير قابل للعالج علـي      اًله تأثير   استقبال اللغة وذلك يكون    يتؤثر عل اللغوية  تصبح محدودة وبدورها      
اإلنتاج  اللغوي ، والمهارات اللغوية  التعبيرية  تكون محدودة بحيث أنها  بالتالي تؤثر علي االسـتقبال          

   .اللغوي
 وبالعكس ، ويصبح من السهل فـي هـذه          ثرأك كما يستطيع أن يفهم      أكثر أي انه كلما  يتلفظ        

 من ضعف السمع وهذه الخبـرة المحـدودة         أالمرحلة استنتاج أن مصدر الخبرة السمعية المحدودة  ينش        
كما يؤكـد  .تنشأ من التنشئة غير السليمة للطفل مما يؤثر على السلوك ويؤدي إلى االنحراف في التفاعل    

 باآلخرين، ممـا    التواصل على   لمعاق سمعيا  قدرة الطفل ا   على أن النمو اللغوي يؤثر في التفكير وعلى       
 ينمو فـي    المعاق سمعيا وبذلك فأن الطفل    ،وقد يلجأ إلى العدوانية      يجعله  يتجه إلى العزلة و االنسحاب      

  . القصور السمعيجميع النواحي ما عدا النمو اللغوي بسبب تأثير 
ثر بدرجة اإلعاقة السمعية ، فكلما أن مظاهر النمو اللغوي تتأ)١٤١، م١٩٨٩(ويرى الروسان 

زادت اإلعاقة السمعية زادت المشكالت اللغوية، وعلى ذلك يواجه األفراد ذوو اإلعاقة السمعية البسيطة 
مشكالت في سماع األصوات المنخفضة أو البعيدة أو فهم موضوعات الحديث المختلفة ،كما يواجهون 

ناقشات الصفية، وتكوين المفردات اللغوية في حين من الم%٥٠مشكالت لغوية تبدو في صعوبة سماع 
يواجه األفراد ذوو اإلعاقات السمعية المتوسطة مشكالت في فهم المحادثات والمناقشات الجماعية 

وتناقص عدد المفردات اللغوية وبالتالي صعوبات في التعبير اللغوي ، في حين يواجه األفراد ذوو 
.                                                                               ألصوات العالية وتمييزها، وبالتالي مشكالت في التعبير اللغوي اإلعاقات الشديدة مشكالت في سماع ا

أننا نعرف بشكل عام دور اللغة ومهاراتها في القبول أو عـدم            )١٢٨، م٢٠٠٥(ويرى الظاهر   
 والتفاعـل   التواصلكان أقدر على     معاق سمعيا متمكنا من اللغة    القبول االجتماعي حيث إنه كلما كان ال      

االجتماعي، لذلك فإن عدم اكتساب الطفل المعاق سمعيا اللغة سواء كان بشكل كامل أو بـشكل جزئـي        
سيؤثر سلبياً على سماته الشخصية فيلجأ إلى الجمود واالنسحاب والعدوان ، وكذلك يرى أن هناك فرقاً                

كون تأثيرهـا مـن     يلذي يولد أصماً والطفل الذي تصيبه اإلعاقة في أوقات الحقة إذ            كبيراً بين الطفل ا   
 و التعبير عـن  لتواصلالناحية االنفعالية على الثاني أكثر من األول ألنه عرف قيمة اللغة في التالقي وا 

  .الذات بينما لم يعرف األول ذلك
                   

  



 ٦٢

  : سمعياأساليب التواصل مع المعاقين: سادسا 
 جوهر استمرار الحياة االجتماعية وتطورها ، فالحضارة اإلنسانية حافظت          التواصلتعد عملية   

 الفعـال ،    التواصـل  تقوم علي    ة التربية عام  ة ، وعملي  التواصل ةعلي بقائها وتطورها من خالل عملي     
داف الرئيسية للتربية    الفعال مع المجتمع يعد من األه      التواصل في تحقيق      المعاق سمعيا ونجاح التلميذ     

ـ          العوق السمعي ، وذلك الن      المعـاق  استـسالم    ة يفرض علي المصابين به جدراناً من العزلة في حال
ـ              عنـدما ال يلتحـق  أةإلعاقته السمعية وانسحابه من أي تفاعل مع المجتمع وتلك العزلة تكون اشد وط

ن هنا كان البد من وجود أسـاليب   ، وم  النظامي أي قدر من التعليم       على بالمدرسة ، وال يحصل   الطفل  
ـ    .( المعوقين سمعيا مناسبة للتواصل مع التالميذ      عبيـد  ،     ) (٧٦– ٥١ ،   م١٩٩٩،  ياللقاني و القرش

   ) .٢٠٠ – ١٩٣ ، م٢٠٠٠
إن االختالف حول أفضل الطرق للتواصل مع الصم و تعليمهم يعتبر من األمور البارزة في مجال                

ختالف إلى تاريخ قديم قدم تعليم الصم ولعل من أبرز هـذه الطـرق              تربية وتعليم الصم ويعود هذا اال     
تعتمد الطريقة الشفهية على تدريب النطق والكـالم  .  المختلف حولها هي الطريقة الشفهية ولغة اإلشارة  

لدى األطفال الصم والتدريب السمعي إضافة إلى قراءة الكالم وتتجنب أي استخدام لإلشارة على اعتبار               
م الصم لإلشارة سيؤدي إلى عزلهم عن مجتمع السامعين عالوة علـى نظـرتهم إلـى لغـة              أن استخدا 
  )٣، م٢٠٠٥، الريس ( . أبدا إلى مستوى اللغات المنطوقةىعلى أنها ليست لغة وال ترق اإلشارة

 مـن المرسـل   والتواصل يعني تبادل لألفكار والمعلومات باستخدام لغة مـشتركة بـين كـل              
 يقتـصر مفهـوم اللغـة    منهـا، وال  الحقيقي المقصود    بفاعليه وبالمعني   الرسالة توصيلوالمستقبل ليتم   

 وتشمل طرق وأساليب متعددة منهـا       ذلك، ولكنها اعم واشمل من      فقط،المشتركة علي التواصل اللفظي     
  . طريقة منها  عرض لكلوفيما يلي.الكلي الطريقة اليدوية وطريقة التواصل  والشفهيةالطريقة 

  :هية الطريقة الشف -١

تـم عقـد   عنـدما   م ١٨٨٠عـام  وصل الصراع بين الطريقة الشفهية ولغة اإلشارة إلى ذروته في          
المؤتمر العالمي للصم في ميالن بإيطاليا ومنه تم إقرار الطريقة الشفهية كأفضل طريقة يجب إتباعها               

   )٤، م٢٠٠٥، الريس ( .لتعليم الصم وعدم استخدام لغة اإلشارة
هي إحدى طرق التواصل التي يمكن أن تستخدم مع المعاقين سمعيا والتـي              الطريقة الشفهية  و

تتضمن استخدام الكلمات المنطوقة من خالل استخدام البقايا السمعية التي تتطلب تدريبا سمعيا إضـافة               
  : ويتحقق ذلك بـ ، إلى قراءة الشفاه

  
  
  



 ٦٣

   :التدريب السمعي -أ

ويمكن عن طريق التدريب السمعي استغاللها   يعد استغالل البقايا السمعية ضرورة ملحة 
 كما تكون هذه الطريقة فعاله مع األطفال المصابين بضعف السمع البسيط والمتوسط ، ،بشكل مثمر

إلى التدريب السمعي بصريا ، لكي يعي األصوات ويميزها، ويحتاج  تركيزاً حيث يركز المعاق سمعيا
شتتات ، ويبدأ بشكل مبكر ، ويمكن ألولياء األمور انتباه وتركيز ويفضل أن يكون بعيدا عن الم

حضور جلسات التدريب السمعي التي يقوم بها أخصائي التدريب السمعي للوقوف علي التدريبات 
  . )١٤٨، م ٢٠٠٥الظاهر ،  (.في البيت التدريب الصوتية ، ومواصلة 

  
  :وهذه الطريقة  تهدف إلى

  تنميه وعي المعاق سمعيا  لألصوات  -١
  تنمية مهارة التمييز الصوتي لدي الطفل المعاق سمعيا وخاصة بين األصوات العامة غير الدقيقة -٢
. تنمية مهارة التمييز الصوتي  لدي الطفل المعاق سمعيا وخاصة بين األصوات المتباينـة الدقيقـة      -٣

 لآلخذ   بعض التوجيهات المهمة   ) ١٢٩-١٢٨ ،   م٢٠٠٢(ة    عزوال ) ١٤٥،  م ١٩٨٩( الروسان   ويذكر
   -:بها عند تطبيق هذه الطريقة وهي 

  .استثمار بقايا سمع الطفل  -١
  يز بين األصوات يتعزيز قدرة الطفل علي التم -٢
  .تدريب الطفل المعاق سمعيا في عمر مبكر  -٣
  .توظيف السمع في مهارات تعليمية ذات معني للطفل المعاق سمعيا  -٤

   ):Speech Reading(راءة  الكالم  أو ق ) lip Reading(قراءة الشفاه  -ب

فن معرفة أفكـار المـتكلم بمالحظـة         " طريقة قراءة الشفاه بأنها    )٢٥، م٢٠٠١( عبيد وتعرف
حركات فمه ، وهي عبارة عن فهم أو ترجمه الرموز  البصرية من خـالل حركـات الفـم والـشفاه                      

 دقـه مـن     أكثـر ءة الكالم   أن مصطلح قرا   ) ١٤٧،  م ١٩٨٩(  ويري الروسان    ،"الصادرة من المتكلم  
 يتضمن المصطلح األول عددا من المهارات البـصرية الـصادرة  عـن             حيث   مصطلح قراءة الشفاه    

الوجه باإلضافة إلى الدالئل  البصرية الصادرة  عن شفتي المتكلم ، في حين يقتصر المصطلح الثـاني                  
إلى أن هناك طريقتين من طـرق         كذلك ويشير، فقط   علي الدالئل  البصرية الصادرة عن شفتي المتكلم       

   : ما الشفاه لدي األفراد المعاقين سمعيا وه/تنمية مهارات قراءة الكالم 
حركات شفتي المتكلم ثـم ينظمهـا معـا    جميع  وفيها يركز المعاق  سمعيا علي        : الطريقة التحليلية  -

  .لتشكل المعني المقصود 



 ٦٤

 من تركيـزه علـي حركـة    أكثر علي معني الكالم     وفيها يركز المعاق سمعيا    : الطريقة  التركيبية   - 
خطوات التدريب علـي   ) ١٣٩ ، م٢٠٠٥(ويحدد الظاهر  . شفتي المتكلم لكل مقطع من مقاطع الكالم    

  : الكالم في / قراءة الشفاه 
  .التدريب  علي النظر لوجه المتكلم  -١
  .التطلع للوجه ليجد طريقة لفهم تعبيرات الوجه -٢
علـي  كذلك ما يظهر و تعبيرات الوجه عن طريق ، فهم الموقف ، تعبيرات الوجه ،     فهم الفكرة من   -٣

   .الشفاه من كلمه أو كلمات 
أن ما يزيد من صـعوبة هـذا   )١٣٦،  م١٩٨٤ ( ، et, al., Gear Herat, وآخرونهارتر جيوأشار

ي تستخدم هـذه    األسلوب التشابه المرئي لبعض األصوات في الحروف العربية واإلنجليزية ، وأيضا لك           
 الشفوي معقد ،    التواصلالطريقة يفترض مقدما وجود أساس لغوي مناسب وثروة لفظية واسعة أي أن             

فـي أن بعـض      ) ١٤٠،  م ٢٠٠٥( لذلك  فالعديد من المعاقين سمعيا ال يتقبلونه ، ويتفق معه الظاهر           
لي الشفتين ، وهذا يتطلـب       ال تظهر ع   ) غ ، خ     (،  ) الهاء  ، الهمزة    ( ، )ع ، خ  (الحروف الحلقية مثل    

من األخصائي أو المدرب أن يستخدم حركات اليد أمام الوجه إلعانة الطفل علي تمييز هذه األصـوات                 
    ) Cued Speech(الصعبة والذي يسمي  الكالم بالتلميحات 

  :Manual Methodالطريقة اليدوية  -٢

 عوامل رئيسة إلى العودة     ةحيث أدت ثالث  ت  ايظلت الطريقة الشفهية هي السائدة إلى بداية عقد الستين          
  :هذه العوامل هي.  مرة أخرى إلى لغة اإلشارة

 والتـي  اإلشـارة  من خالل بحوثه ودراساته المرتبطة بلغة William Stokoe  ستوكيوليامأثبت  -
  دقيقة لها قواعدها وأسسها المنظمة لهـا مثـل      حقيقية م أن لغة اإلشارة لغة    ١٩٦٠ عام   بدء من نشرت  

 .اللغات المنطوقة

البحوث والدراسات التي قارنت بين المستوى األكاديمي للطالب الصم من آباء صـم والطـالب      أن   -
 .الصم من آباء سامعين أكدت أن مستوى المجموعة األولى يفوق بكثير مستوى المجموعة الثانية

 في مهارات   ونصم يعادل لان  م الثانوية العامة    يأثبتت الطريقة الشفهية فشلها الذريع حيث أن خريج        -
 .القراءة والكتابة مستوى طالب سامع في الصف الرابع ابتدائي تقريبا

التواصل اليدوي هو نظام يعتمد علي استخدام رموز يدوية إليصال المعلومات لآلخرين وللتعبير عن              و
  :األفكار ، ويشمل هذا النظام  في التواصل استخدام اآلتي والمفاهيم 

    :Sign Languageارة  لغة اإلش–أ 

ويرجـع  ،  القرن الثامن عشر اعترف في فرنسا باللغات االشـارية كلغـة رسـمية       في أواخر 
 الذي قرر أن يهتم بالصم المحـرومين    De L ,Epeeالمسعى في ذلك إلى حد بعيد للكاهن دي البيه 



 ٦٥

ة الحية التي يتبـادل بهـا      من خالل تعليمهم وتربيتهم وتولي شئونهم فضالً على أنه كان مفتونا بالطريق           
 م  ١٧٥٥وانشأ الكاهن مدرسة للصم في عام       ،الصم الذين يهيمون على وجوههم في باريس باإلشارات         

  .وطور نوعا من الربط بين اإلشارات الطبيعية للتالميذ الصم ونوع من النحو اإلشاري لتعليمهم القراءة
ارة في اللغة اإلشارية هي الوحدة أن اإلش Michael C., Corballis ويرى مايكل كورباليس 

واإلشارة تتألف من حركات مختلفة باأليـدي علـى         ، األساسية التي تناظر الكلمة في اللغات المنطوقة        
وبعض تلـك اإلشـارات   ، وان كانت تعبيرات الوجه تسهم في األداء أيضا ، جسم المشير أو قريبا منه   

عظم المشيرين يفضلون اليد اليمنى في اإلشـارة التـي   وم، تكون بكلتا اليدين وبعضها يكون بيد واحدة        
أما في اإلشارات التي تؤدى باليدين فان اليد اليمنى هي الحاكمة أو ذات الدور األهم               ، تحتاج يد واحدة    

  )١٣٠، م٢٠٠٦، عمر . ( 
 بأنهـا   " لغة اإلشـارة      )٩٥ ،   م٢٠٠٠( يوسفو ) ١٩٥-١٩٤-م٢٠٠٠(حدد كل من عبيد     و

ليدوية الخاصة تمثل بعض الكلمات أو المفاهيم المعينة ، وتعتبر لغة اإلشارة وسـيلة              نظام من الرموز ا   
بصار ، وتعتبر لغة اإلشارة مالئمة بصفة خاصة  لألطفال الـصم     للتواصل تعتمد اعتمادا كبيرا علي اإل     

صغار السن حيث يكون من السهل عليهم رؤيتها ، وتغطي لغة اإلشارة عددا كبيرا من الموضـوعات                 
 ، المهـن ، النقـود ، الحركـات       ية المشاعر االنفعالية ، العمليات العقل      ،العائلية ، الوقت   مثل العالقات 

  الخ ..... الجسمية ، األماكن ، االتجاهات ، المعتقدات  ، واألفعال ، الجوانب التربوية ،
  : وتنقسم اإلشارات إلى قسمين

  :اإلشارات  الوصفية )١
ن في التعبير ، وتكـون      ولقائية التي تصف فكرة معينه ، وقد يستخدمها العادي        وهي اإلشارات اليدوية الت   

 للتعبير عـن الكثـرة ، وتكثـر هـذه        الذراعينمرافقه للكالم ، كرفع اليد للتعبير عن الطول ، أو فتح            
   . وغير الصماإلشارات بين الصم

  :اإلشارات غير الوصفية  )٢
 ضمير ، وتعتبر هذه اإلشارات بمثابة لغة خاصة بالصم          وهي اإلشارات التي تدل علي فعل أو صفه أو        

  . حسن يءألعلي للداللة علي ش باإلصبع اإلبهام إلى ، مثل اإلشارة
  -:أما األسس التي تبني عليها اإلشارات فهي 

  .زمن اإلشارة  -١
  .تشكيل اإلشارة -٢
  .اتجاه حركة اليد أو اليدين، حركة اليدين  -٣
   .اليدين بأجزاء الجسممكان التقاء اليد أو  -٤
  .مدي سرعة اإلشارة وتحريكها وثباتها وقوتها وضعفها -٥
   .تعبيرات الوجه وحركة الجسم -٦



 ٦٦

  :  Finger Spellingاألصابع   أبجدية -ب

وهي تتمثل في استخدام اليد لتمثيل الحروف األبجدية ، وفي العادة تستخدم التهجئة  باألصـابع             
 إذا كان الشخص المعوق سمعيا ال يعرف اإلشارة  المستخدمة لكلمه مـا ،       كطريقة مسانده للغة اإلشارة   
فـاً   اليدوية تهجئة كل كلمه حر     ة ، وتشمل التهجئة باألصابع أو األبجدي      للكلمةأو إذا لم يكن هناك إشارة       

،  م١٩٩٨الخطيـب ،  ( لتمثيل الحروف األبجدية المختلفة يدين معاًباستخدام أصابع يد واحدة أو الحرفاً  
٠ )١٣٢  

  :Total Communicationصل الكلي اطريقه التو -٣ 

بأنه طريقة تسمح للتالميذ المعاقين سمعيا باستخدام كل الوسائل المتاحة فـي            " ويعرف التواصل الكلي    
 ، مثل لغة اإلشارة ، وهجاء األصابع ، وقراءة الشفاه  ، والكالم ، والكتابة ، الرسـم ،                    التواصلعمليه  

   ."هوتعبيرات الوج
 انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم والتي تتـضمن اسـتخدام جميـع               التواصل الكلي  طريقة   و

   إال أن المـشكلة تكمـن فـي كـون           .الطرق الممكنة في التواصل مع الطفل األصم وفي نفس الوقت         
  . التي أسيء ترجمتها وفهمها وتطبيقها على مر العصورطرقالتواصل الكلي أصبح من أكثر ال

يؤكـد علـى أن   ) م١٩٦٨ (   Roy Holcomb روي هولكومب والذي أطلقهالمفهوم الصحيح ذ أن إ
التواصل الكلي فلسفة تعني استخدام الطريقة األمثل لكل طالب على حدة وليس استخدام كل الطرق في                 

  )Moores, 1982 ,p.9 ( نفس الوقت 
علي أن األطفال الذين لديهم ) ١٣٦،  م١٩٩٩  ( ،Calarsso & O'Rourke وأوروكسو رويؤكد كال

 التواصـل   طريقـة  يستفيدون بشكل كامل مـن       لديسيب ) ٩٠ – ٨٠( صعوبة سمع شديدة تتراوح بين      
  .الكلي وخاصة في السنوات األولي من تعلم اللغة 

 أن ظهور هذه الطريقـة      على ) ١٩٨،  م ٢٠٠٠( عبيد   ، )١٥٩،  م ١٩٨٩( وقد أكد كل من الروسان      
 نتيجة لالنتقادات التي وجهت لكل من طريقـة قـراءة الـشفاه ،               كان لصم أو معهم   بين ا  التواصلفي  

   - :ما يليوطريقة التدريب السمعي وملخص تلك االنتقادات 
صعوبة فهم الطفل األصم للمتكلم باستخدام طريقة لغة الشفاه ، أما بسبب سرعة حديث المـتكلم او                  -١

   مدي مواجهته للمتكلم الموضوع الذي يدور حوله حديث المتكلم ، أو
صعوبة فهم الطفل األصم للمتكلم باستخدام طريقة التدريب السمعي وذلـك بـسبب مـدي القـدرة          -٢

  .السمعية المتبقية لدي األصم ، ومدي فاعلية الوسائل السمعية لدي األصم 
 لآلخـرين  عوبة نشر لغة اإلشارة أو أبجديه األصابع بين كل الناس ويعني ذلك اعتماد فهم األصم       ص-٣

علي مدي نشر تلك اللغة بين الناس ، وهو ليس باألمر السهل ، بل يقتصر فهم األصم علي اآلخـرين                    
  .الذين يتقنون لغة اإلشارة أو أبجديه األصابع 



 ٦٧

 وبسبب مثل تلك االنتقادات مجتمعه ، ظهرت الطريقة الجديدة وهي الطريقة التي تجمع بين كـل تلـك    
ه الطريقة يتحدث المتكلم بصوت واضح مسموع وبسرعة عاديه لحركـة  الطرق في نفس الوقت ففي هذ 

  .الشفتين ، وفي الوقت نفسه ، يعبر عما يتكلم بلغه اإلشارة واألصابع معا 

  : الثقافةةثنائية اللغة وثنائي -٤

 جروسـجين  كتعريـف التعريفات التي تناولـت ثنائيـة اللغـة         بعض  ) ٨-٧، م٢٠٠٥( ذكر الريس   
Grosjean) وتعريف كل من    ،"  االستخدام االعتيادي للغتين أو أكثر    "بأنها تعني   لثنائية اللغة   )م١٩٨٢ 

المهـارات  "لثنائيـة اللغـة علـى أنهـا     ) م١٩٩٩(   Knight & Swanwickنايت و سوان ويـك  
"   واالتجاهات والخبرات والسلوك اللغوي لألشخاص الذين يستخدمون لغتين أو أكثر في حياتهم اليومية            

 الصم الذين يستخدمون لغـة اإلشـارة واللغـة   "احية تعريف ثنائية اللغة لدى الصم فهي تعني أما من ن  
   .المكتوبة والمقروءة أو المنطوقة

التعـايش الثنـائي أو ضـم       " تعني    بأنها   ثنائية الثقافة ) م١٩٨٢ ( Grosjean ف جروسجين    عر وقد
ي أن يتعايش الصم ويجمعوا بين ثقافة       وبالنسبة للصم فهي تعن   . "عن بعضهما البعض   ثقافتين متميزتين 

  .الصم وثقافة مجتمع السامعين في المجتمع الذي يعيشون فيه
ثنائي الثقافة والتي يمكن إيجاز أهمهـا  /هناك العديد من األسباب التي أدت إلى تبني طريقة ثنائي اللغة و

  :في النقاط التالية
 ال تمثل لغات اإلشارة األصلية التي يـتم         تاينينات والثما يالنظم اإلشارية التي استخدمت في السبعين      -

 .اكتسابها بشكل طبيعي من قبل الصم بل تعتبر أنظمة غير طبيعية ومخترعة

ا في نفس الوقت بسبب عـدم       ميستحيل تقديم نموذج حقيقي للغة اإلشارة واللغة المنطوقة عند تقديمه          -
  .االلتزام بقواعد أي منهما 

 .والكتابة بالشكل المطلوب عند الطالب الصم باستخدام الطرق السابقةعدم تطور مستوى القراءة  -

العديد من البحوث والدراسات وجدت عالقة قوية بين مهارات الطفل األصـم فـي لغـة اإلشـارة               -
بحيث كلما حصل على درجة أعلى في تقييم        ) باللغة اإلنجليزية (األمريكية ومهاراته في القراءة والكتابة    

 .نت درجاته في القراءة والكتابة أعلى لغة اإلشارة كا

رات البحوث التي درست ثنائية اللغة لدى األطفال وجدت أن لها تأثير ايجابي من ناحية تنمية القـد                 -
 .العقلية و اإلبتكارية لديهم 

االعتراف بالصم كأقلية لها ثقافتها الخاصة بها وتأثير هذه الثقافة االيجابي على ثقة األصـم بنفـسه               -
  . ونموه النفسي السليم ) (Identityرفته لهويته ومع

 هي اللغة الطبيعية واألولى للطفل األصـم وحـق مـن            اإلشارةتبنى هذه الطريقة على أساس أن لغة        
كما تبنـى علـى ضـرورة     ثانيةحقوقه واستخدامها لتدريس األصم لغة المجتمع الذي يعيش فيه كلغة 
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كما أن هذه الطريقة تعطـي مرتبـة   . لمجتمع الذي يعيش فيهتعريف الطفل األصم بثقافة الصم وثقافة ا 
  .متساوية لكل من لغة اإلشارة وثقافة الصم وثقافة ولغة المجتمع الكبير الذي يعيش فيه األصم 

وبسبب هذه النظرة يجب تعريض الطفل األصم للغة اإلشارة وثقافة الصم وكذلك ثقافة المجتمع الـذي                
ومن األسس  .  ا أو المقروءة أو المنطوقة وذلك منذ لحظة اكتشاف الصمم         يعيش فيه سواء المكتوبة منه    

وبشكل مـستمر كمـا أن هـذا     األخرى كذلك، يجب الفصل ما بين اللغتين وعدم خلطهما مع بعضهما
التوجه يحاول االستفادة من طرق تدريس اللغة المقروءة والمكتوبة والمنطوقة كلغة ثانية للصم بمعنـى    

  .ربية كلغة ثانية وليس كلغة أولى تدريس اللغة الع
  :أمثلة لبعض طرق التدريس باستخدام طريقة ثنائي اللغة

 Andrews, Leigh, & Weiner, 2004)بعض األمثلة نقال عـن  ) ١٢-١٠، م٢٠٠٥(ذكر الريس 
Livingston, 1997)  

 :ة ما بين لغة اإلشارة واللغة العربي)المتبادل(االستخدام المنفصل استراتيجيات  -أ

  . الهدف األساسي للفصل ما بين اللغتين هو المحافظة على لغة اإلشارةكما ذكرنا سابقاً فأن 
 :ومن الطرق التي يمكن من خاللها الفصل ما بين اللغتين ما يلي

  ). والمواد األدبية باللغة العربيةاإلشارةالمواد العلمية بلغة : مثالً(المادة الفصل من خالل  .١
مدرس يستخدم لغة اإلشارة ومدرس آخر يـستخدم اللغـة    : مثالً (خاصالفصل عن طريق األش    .٢

  ......)العربية أو اإلداريون يستخدمون اللغة العربية والفنيون يستخدمون لغة اإلشارة 
 فمثالً أول حصة دراسية تكون بلغة اإلشارة والثانية باللغة العربيـة أو             الوقتالفصل من خالل     .٣

  .لعربية وآخر ثالث حصص بلغة اإلشارةأول ثالث حصص دراسية باللغة ا
 فمثالً في المكتبة يتم استخدام اللغة العربيـة وفـي مطعـم المدرسـة     المكانالفصل من خالل     .٤

   .تستخدم لغة اإلشارة
  ).يص باللغة العربيةخة اإلشارة و التلغناقشة بلمال: مثالً(نوعية النشاط الفصل من خالل  .٥
 المصاحب  CDs أو   DVDs ال    باللغة العربية و   الكتابفمثالً  أدوات المنهج   الفصل من خالل     .٦

 .للكتاب يكون بلغة اإلشارة

  ألسلوب ثنائي اللغة          ) المتبادل(ات التمهيد والمناقشة والمراجعة باالستخدام المنفصل إستراتيجي: ب
مناقشة بلغة  ومن ثم تتم ال   ) قراءة قصة (بهذه الطريقة يقوم المعلم بالتمهيد للدرس باللغة العربية           

كتابة ملخص للقصة أو أهم العبر التي وردت فـي          (اإلشارة وأخيرا تكون المراجعة باللغة العربية       
العكس بحيث يتم البدء بالدرس باستخدام لغة الشارة ومـن ثـم اللغـة      أن يحدث   كما يمكن   ) القصة

  . العربية وأخيرا لغة اإلشارة وهذا يتوقف على أهداف الدرس
 : بلغة اإلشارة) التفسير أو الترجمة(استراتيجيات الشرح : جـ

 . للتلميذ بحيث يكون لديه تخيل واضح عن المكان واألشخاص) عقليه (أصنع صورة  ذهنية .١
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 )اعرض أسباب، خلفية للموضوع، التأثير، فسر ووضح(كن واضحاً  .٢

 .استخدم أسئلة لشد االنتباه   .٣

 .تقمص الشخصية .٤

 .وكلمات و إشارات مختلفة الجملة بصيغ  أو كررأعد .٥

  ....)تتذكرون عندما تحدثنا عن... قبل قليل تحدثنا عن(أربط األحداث ببعضها  .٦

 ). أذهب إلى المستشفىالإذا مرضت أذهب للمدرسة  (أصنع مغايرة أو تضاد من خالل النفي .٧

 .أختر إشارات أو إيماءات توضح معنى الكاتب بشكل تصويري .٨

 .لخص األفكار المطروحة .٩

 .)تسمى فواكه ... موز، تفاح، برتقال(ضح قبل التسمية و-١٠

في القصة عندما احتاج الولد إلـى بعـض          (قبل طرح السؤال أعد المشهد الذي ستسأل عنه        -١١
 )ماذا حصل؟.. المال دخل على أبيه في المكتب

  . بين ما هو المطلوب بالتحديد من السؤال-١٢
  :عوقين سمعياوالشكل التالي يلخص أساليب التواصل مع الم

  
  

 طريقة التواصل الكلي -٣ الطريقة الشفهية-١
 الكلي

  .التدريب السمعي -أ
  .قراءة الشفاه-ب

  أساليب التواصل مع المعوقين سمعيا) ٢(شكل
 

  أساليب التواصل مع المعوقين سمعيا

ثنائية اللغة -٤  الطريقة اليدوية-٢
 اليدوية

  .لغة اإلشارة -أ
  .أبجدية األصابع-ب
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   - : تعليم المعاقين سمعيا-:سابعا 
إال أن الـصم ال يـستطيعون       )  ضعاف السمع    –الصم   ( المعوقين سمعياً  نفرق بين فئتين من      أنيجب  

بشكل عام تعلم اللغة المنطوقة بينما ضعاف السمع يستطيعون تعلمها ، لـذا يلتحـق األطفـال الـصم                   
 أمـا ضـعاف   ،س خاصة تعلمهم بطرق مبتكره خاصة بهم وتدربهم علي الكالم وقراءة الـشفاه              بمدار

ما من خالل دمجهم مع أقرانهم العاديين وخاصـة هـؤالء           إمهم في المدارس العادية     يالسمع فيمكن تعل  
 بشكل  جعلهم بالمعينات السمعية الحديثة يتعلمون    ن بسيطة إذ يمكن إن       السمعي الذين تكون درجة فقدانهم   

بواسـطة فريـق عمـل     طبيعي مع األطفال العاديين بشيء من الرعاية من قبل المؤسـسة التعليميـة              
( عبيـد    ) ١٤٤،  م ١٩٨٩(  أما البرامج التربوية للمعاقين سمعيا فقد حصرها الروسـان           ، متخصص
  . في البرامج التالية  ) ١٨٨ ، م٢٠٠٠

  .مراكز اإلقامة الكاملة للمعاقين سمعيا  -١
  .راكز التربية الخاصة النهارية للمعوقين سمعيا م -٢
  . دمج المعوقين سمعيا في صفوف خاصة ملحقه بالمدرسة العادية  -٣
  . دمج المعوقين سمعيا في الصفوف العادية بالمدرسة العادية  -٤

  :  أنواع من المدارس هي ةيوجد ثالثفإنه أما في االتجاهات الحديثة لتعليم المعوقين سمعيا 
يستطيع المصاب بضعف سمع بسيط االلتحـاق بالمـدارس العامـة لألطفـال             : المدارس العادية    -١

  . ليكون قريبا من المدرس من الفصل  وضعه في الصف األولتطلب ذلك، وقد يالعاديين
 ، وهي مجهزه بكـل  كبيرة المصابين بالصمم بدرجه التالميذ يقبل فيها -:المدارس الخاصة بالصم     -٢

  .معية المتقدمة ومكبرات الصوت ، والمدرسين األخصائيين في تعليم الصم الوسائل الس
   -:وحدة  لضعاف السمع في المدارس الخاصة  -٣

 المصابين بضعف متوسط في السمع ويحتاجون إلى معين سمعي والي أجهـزة مكبـرات            التالميذتضم  
  . في التعليم الذي يعتمد علي إتقان اللغة خاصةالصوت 

  -:تعليم المعاقين سمعيا أهداف :ثامنا
 ،  م٢٠٠٣ ( عبـد الغفـار   ، ) ١٢٦،  م ٢٠٠١ ( احمد،   ) ٥٣،  م ٢٠٠٠ (يوسفحدد كل من    

   -:في  أهداف تعليم المعاقين سمعيا  ) ٣٢
كيـب  اعلي النطق والكالم لتخفيف درجة اإلعاقة السمعية من جهة وتكوين ثروة مـن التر              التدريب-١

  . ن جهة أخري اللغوية كوسيلة اتصال بالمجتمع م
 المختلفة بين المعاق سمعيا وبين المجتمع الذي يعيش فيه مما يـساعد             التواصلالتدريب علي طرق    -٢

  .علي زيادة تكيفه معهم 
  التخفيف من اآلثار التي تترتب علي وجود اإلعاقة سواء كانت آثار عقليه أو نفسيه أو اجتماعية -٣
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  . يكون مواطنا صالحا أنا علي تعزيز السلوكيات التي تعين المعاق سمعي-٤
تزويد المعاق سمعيا بالمعارف التي تعينه علي التعرف علي بيئته وما يوجد فيها من ظواهر طبيعية                -٥

  .مختلفة 
 المعاقين سمعيا لهم أساليب تعامل يمكن لفئات المجتمع المختلفـة  التالميذأن يدرك أفراد المجتمع أن  -٦

  .هم غرباء في مجتمعهممن استعمالها حتى ال يشعرون بأن
  .إعداد المعاق سمعيا لالعتماد علي نفسه بنفسه وال يكون عاله علي اآلخرين -٧
  .مساعده الطفل المعاق سمعيا علي النمو السوي جسميا وعقليا واجتماعيا ولغويا -٨

و أبـو    ومن أهداف تعليم المعاقين سمعيا في الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية كما حددها سـالمه               
  :فيما يلي  ) ١٠٥- ١٠٤ ، م٢٠٠١( مغلي 

  معرفة الحروف األبجدية العربية والرموز الصوتية  المعبرة عن كل منها -١
اكتساب حصيلة من المفردات التي يمكن للطفل التعرف عليها بمجرد النظر السريع  إليهـا والتـي                 -٢

  .يطلق عليها القراءة الخاطفة للكلمات 
  .  وإغناء ثروته اللفظية السابقةفل  إغناء  تجارب الط-٣
  .تنمية وبناء أساليب مختلفة تمكنه من التعرف علي كلمات جديدة وتعلم معناها -٤
االستمتاع بالفترات المخصصة في دروس القراءة لرواية القصص والحكايات  والنـوادر ، بحيـث               -٥

  .يتوقع التلميذ ما سيتلو من أحداث ووقائع 
  . بلغه وعبارات معروفه  للتلميذ ةعموضوالئية البسيطة اعات القرفهم المواد والموضو-٦
   .االستمتاع  باختيار  كتب من مكتبه الفصل أو المدرسة  وتقليب صفحاتها واستعراضها-٧
  .إظهار ما يدل علي  فهمه  وإلمامه  بما يقرأ ه -٨
  . علي عديد من التفاصيل وتذكرها أقريالعثور فيما -٩
  . له من تعليمات وتنفيذها بشكل مسلسل  ما يعطيإتباع-١٠

 ويميل االتجاه التربوي الحديث إلى دمج المعاقين سمعيا  في الصفوف الخاصة  الملحقـة بالمـدارس                 
 االحتياجـات  ذوي   التالميـذ م  ليتع(العادية أو في الصفوف العادية  في المدرسة  العادية والدمج يعني             

  تلبيه حاجاته  التربويـة وحاجاتـه األخـرى    ةستطاع  شريطالخاصة في بيئة تربوية  طبيعية قدر الم      
٤٢ ، ٤١، م ٢٠٠٤( ، وللدمج  إيجابيات حددها الخطيب  )رض  في تلك البيئةبشكل م(   

  .  الخاصة عن رفاقهماالحتياجاتيحول  دون عزل الطلبة ذوي -١
  .ادي تنمية روح  الحب والثقة وخلق  لغة تفاهم بين الطفل  المعاق والطفل الع-٢
  .تهيئة المعاق لالندماج  في الحياة الطبيعية  -٣
  . الخاصة االحتياجاتيشجع الطلبة العاديين علي قبول رفاقهم ذوي  -٤
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  :متطلبات نجاح دمج المعاقين  سمعيا في المدارس العادية
   -:في  ) ٥١ ، م٢٠٠٤(  حددها الخطيب المتطلبات كما بعض الدمج األكاديمي ولنجاح 

وتعاون معلمي الصفوف العادية ومعلمي التربية الخاصة والمديرين وأولياء األمـور فـي              اشتراك-١
  . الخاصة االحتياجاتتخطيط وتنفيذ برامج تعليم الطلبة ذوي 

  . المدرسي للقيام بأدوارهم أعضاء الكادراألعداد الجيد لجميع -٢
  .عداد الجيد لجميع الطلبة لبرامج الدمج اإل-٣
  . وجدول الحصص اليومي والمنهج بما يضمن تنفيذ الدمج ،حجم الصفتعديل -٤
وذلك من خالل قياس النمـو اللغـوي والتحـصيل    ، تطوير نظام موثوق لتقييم فاعليه برامج الدمج   -٥

  .وقياس السلوك التكيفي ، الدراسي 
  .توفير الدعم المالي الكافي لبرامج الدمج -٦
   .ونات البرامج التربوية الفردية في تحديد مكالصفوف العاديةمشاركة معلمي  -٧
  .الصف العادي ب المعاقين الطلبة بدعوة التحاقتجنب خفض عدد معلمي التربية الخاصة -٨

 بعض االعتبارات الواجب على معلمي المعاقين سـمعيا          )٣٥٢ ،   ٣٥١،  م ٢٠٠٤ (الوقفي  بينما حدد   
  -:مراعاتها وهي كما يلي

باالستخدام الكامل لإليحاءات البصرية  التي يعتمدون  عليهـا          اسمح للطلبة ذوي اإلعاقات السمعية      -١
 تكون المـسافة بيـنهم      أنكثيرا ، وأجلسهم  قرب الواجهة األمامية للغرفة وفي جانب واحد منها علي              

  وبين المدرس مترين وذلك  للتمكن من قراءة  الكالم 
   .حرك وجهك لتوجه انتباه األطفال نحو الشخص الذي يتكلم اشر أو -٢
  . ذي اإلعاقة السمعية وتذكرانك مثال للطلبة اآلخرين نحوه لنحو الطفكن ذا اتجاه إيجابي  -٣
 غير طبيعـي ن هذا يجعل الكالم   دد علي مخارج الحروف في النطق أل      شّتُوال  تكلم بصورة طبيعية     -٤
  . صعوبة علي الطفلأكثر و
  .لكالم  واقفا عندما تتحدث حتى يستطيعوا قراءة اىحاول أن تبق -٥
  . وعي بمشكالت الكالم التي يواجهها الطفل ىكن عل -٦
  .تفحص يوميا المعينات السمعية  لتتأكد من أنها تعمل  -٧
   . النفس والتكن عجوال وخصوصا عند تعليم اللغةلالصدر وطويكن واسع  -٨
  . اجعل كتابك في وضع منخفض عندما تقرا شفويا لتتيح لألطفال رؤية مناسبة لوجهك-٩
، فهي مفيـدة لألطفـال الـسامعين        وال تكسل في استخدامها    استخدم كثيرا من المعينات البصرية       -١٠

  .وأساسية لذوي اإلعاقة السمعية 
 تؤثر علي األطفال    ااألدنى ألنه ات السمعية والبصرية داخل الغرفة الصفية في حدها         تاجعل المشت  -١١

  .الذين يستخدمون معينات سمعيه 
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قيام القـائمين علـى   ، الل تجربته الشخصية في العمل مع المعاقين سمعيا يتضح للباحث من خ  
شئون التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية بتطبيق معظم هذه المتطلبات من اجل إنجـاح بـرامج     

وإعداد الكوادر المتخصصة للعمل مع هـذه الفئـة فـي      ، من توفير الدعم المالي غير المحدود     ، الدمج  
و التقييم المستمر للتجربة من خالل اإلدارة العامة للتربية الخاصـة أو مـن خـالل                ،عادية  المدارس ال 

مع االهتمام بتوفير المعلمين المؤهلين للعمل مع المعاقين سـمعيا          ، الباحثين في مجال اإلعاقة السمعية      
م غيـر المحـدود     مما يعطي انطباعاً جيداً لمدى االهتما     ، من داخل و خارج المملكة العربية السعودية        

  .لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
  :واقع تعليم المعاقين  سمعيا  بالمملكة العربية السعودية : تاسعا 
  - : وبرامج المعاقين سمعيا  معاهد ة نشأ

 هـ عندما افتتحـت الـوزارة أول معهـدين     ١٣٨٤كانت البداية الرسمية لتعليم الصم في عام      
فضال ،) طالبا وطالبه  ٤١(التحق بهما ) أحدهما  للبنين واألخر للبنات      (  في مدينه الرياض     م الص ذتالميلل

 مهدت تلك البداية      هـ حيث  ١٤١٠على نشأة أول برنامج للمعاقين سمعيا في المدارس العادية في عام            
 ١٣/١٤١٤، وفي عام     في المناطق الرئيسية في المملكة       لبرامج المعاقين سمعياً  إلى االنتشار التدريجي    

ـ طال) ٣٤٥٦ (  بهـا   لتحـق أ معهدا وبرنامجا    ٣٢هـ  بلغ عدد معاهد وبرامج األمل للبنين والبنات            اًب
ـ ١٤١٤وطالبه ، وفي بداية عام       انتقلت اختصاصات معاهد األمل للبنات إلى الرئاسة العامة لتعليم         .  ه

 م٢٠٠٢( معجب وآخرون    ) ١٢٩،  م١٩٩٩الموسى ،   ( ) ٣٩٩،  م ١٩٩٦ ، وآخرونالسنبل   (. البنات
 ،٢٤٧ ، ٢٤٦ ( .  

  )٣( جدول 
   : في المناطق الرئيسية بالمملكةبيان بالتطور الكمي لبرامج المعاقين سمعيا

 هـ١٤٢٣ / ٢٢ هـ ، حتى عام  ١٤١٦/ ١٥من عام   
  عدد التالميذ  عدد البرامج  السنة  برامج المعاقين سمعيا

١٤١٦ / ١٥  
١٤١٧ / ١٦  
١٤١٨ / ١٧  
١٤١٩/  ١٨  
١٤٢٠ / ١٩  
١٤٢١/ ٢٠  
١٤٢٢/ ٢١   
١٤٢٣/ ٢٢  

٥  
٥  
١٢  
٢٤  
٢٧  
٣٠  
٣٢   
٣٧  

٢٠٥  
٢٤١  
٣٤٨  
٧١٢  
١٠٦٤  
١٠٧٣  
١٠٨١   
١٠٩٣  
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  )٤( جدول 
  :بيان بالتطور الكمي لمعاهد المعاقين سمعيا 

 هـ١٤٢٣ / ٢٢ هـ ، حتى عام   ١٤١٦/ ١٥من عام   
  يذعدد التالم  عدد المعاهد  السنة  معاهد المعاقين سمعيا

١٤١٦ / ١٥  
١٤١٧ / ١٦  
١٤١٨ / ١٧  
١٤١٩ / ١٨  
١٤٢٠ / ١٩  
١٤٢١/ ٢٠  
١٤٢٢ /٢١  
١٤٢٣/ ٢٢  

١٧  
١٧  
١٧  
١٧  
١٩  
١٩  
٢٠  
٢٠  

٢٠٧٠  
٢١٦٤  
٢١٦١  
٢١٣٧  
٢١٥٣  
٢١٦٥  
٢١٩٣  
٢١٩٣  

يتضح من الجدولين السابقين حدوث تطور كمي في برامج ومعاهد المعاقين سمعيا في المملكة العربيـة      
هذا بخالف الزيادة الكيفيـة فـي نـوع الخـدمات           ، داد التالميذ المعاقين سمعيا   كذلك في أع  ، السعودية

  .  التعليمية التي تقدم لهم في هذه البرامج 
  
  

   -:سمعياشروط القبول في برامج ومعاهد المعوقين 
  .قبول األطفال الصم :أوال 
دام المعينات السمعية         فأكثر في أفضل األذنين مع استخ      ل ديسيب ٧٠درجة فقد سمع الطفل     كون   ت أن -١

  .بموجب تقرير من جهة مختصة معتمدة
درجة على اختبار استانفورد بينيـه      ٧٣ أو، نقطة على اختبار وكسلر    ٧٥ ذكائه عن    معاملقل  يأال   -٢

  .أو ما يعادل أيا منهما من اختبارات الذكاء الفردية المقننة األخرى
  .التعليمي االستفادة من البرنامج  آخر يحول دون رئيسعوقالطفل  لدي د يوجأال -٣
  البتدائيفي الفصل األول ا سنه للقبول ١٥ سنوات وال يزيد عن ٦أال يقل عمره عن  -٤
  . أن يكون قد تم تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص-٥

يقبل التلميذ المحول من التعليم العام إلى التربية الخاصة إذا انطبقت علية شروط القبول ويـسجل فـي                  
 الذي كان يدرس فيه أو الصف المالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية وفـق احتياجاتـه                 الصف

  .التربوية الخاصة
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  .ضعاف السمعقبول األطفال :ثانيا 
 في أفضل األذنين مع اسـتخدام المعينـات      ل ديسيب ٦٩ إلى   ٣٥درجة فقد سمع الطفل بين      كون   ت أن-١

  .ةالسمعية بموجب تقرير من جهة مختصة معتمد
نقطة على اختبـار اسـتانفورد      ) ٧٣(أو، نقطة على اختبار وكسلر   ) ٧٥ ( ذكائه عن  معاملقل  يأال   -٢

  .بينيه أو ما يعادل أيا منهما من اختبارات الذكاء الفردية المقننة األخرى
  .التعليمي آخر يحول دون االستفادة من البرنامج  رئيسعوقالطفل  لدي د يوجأال -٣
  .يص الطفل من قبل فريق متخصصأن يكون قد تم تشخ-٤
 يقبل التلميذ المحول من التعليم العام إلى التربية الخاصة إذا انطبقت علية شروط القبـول ويـسجل              -٥

في الصف الذي كان يدرس فيه أو الصف المالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية وفق احتياجاته                 
  .التربوية الخاصة

 األطفال ضعاف السمع التي يترأسها مدير المدرسة أو من ينوب عنـه             موافقة اللجنة الخاصة بقبول   -٦
  :ويشترك فيها كل من 

ومعلم تدريب  ، والمشرف على برنامج التربية الخاصة    ، ) مسار عوق سمعي    ( معلم التربية الخاصة     -
و ، و معلـم الفـصل العـادي     ، وأخصائي سـمعيات  ،) التواصل   تأخصائي اضطرا با  (النطق والكالم   

و ولـي أمـر     ، )أخصائي نفسي   (و معلم تدريبات سلوكية     ،  الطالبي أو األخصائي االجتماعي    المرشد
  ) ه ١٤٢٦،الفليج وآخرون.( و الطفل ما أمكن، الطفل إن أمكن

   -:تطبق معاهد وبرامج األمل سلما تعليميا يتكون من أربع مراحل دراسية هي  
  الصم لفئة  المرحلة التحضيرية              سنه واحدة-
  المرحلة االبتدائية                 ست سنوات    -
   المرحلة المتوسطة          ثالث سنوات -
   المرحلة الثانوية الفنية        ثالث سنوات -

  -: الذكر المقدمة عن طريق الوزارة لتحقيق األهداف التاليةاألنفة وتسعي البرامج 

  عيب جسماني أو ظواهر مرضيه بدنيـه نتيجـة إلعاقتـه           النمو السليم للقدرات البدنية لتجنب أي      -١
  .وسلبياتها السمعية 

  .تحقيق التربية السوية لهم ، مع تصحيح أضرار التربية المنزلية الخاطئة   -٢
تربيه الحواس الباقية والقدرات الخاصة وتدريب استخدامها الكتساب المعرفة واستقبال المثيـرات             -٣

  الخارجية 
ت النمو والسلوك التي تسببها اإلعاقة والحاالت المرافقة لها وذلـك عـن طريـق               باتجنب اضطرا  -٤

  .لهمالرعاية والتوجيه وصوال لتحقيق التكيف النفسي واالجتماعي 
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تنميه القدرات العقلية بواسطة المناهج المختلفة كل حسب قدراته واسـتعداداته وميولـه ومهاراتـه      -٥
  .لهوحسب مجاالت التعليم المناسبة 

  .العاديينالتربية االجتماعية االستقاللية وصوال لتحقيق المساواة االجتماعية مع  -٦
  .والمواهب الخاصةتعويض المعوق عما تسببه اإلعاقة عن طريق تربيه الميول والمهارات  -٧
  .االقتصاديالتأهيل المهني تمهيدا لالستقالل  -٨
  .اإلعاقةعلي صعوبات التوجيه الديني واألخالقي للمعوق للتغلب النفسي  -٩

  ولتحقيق هذه األهداف انتهجت برامج التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية 

   -:التاليةاألساليب التربوية 
  .  واستعدادات المعاقين بمختلف فئاتهمتوإمكانياعينات تتناسب مع قدرات ماستخدام وسائل و -١
 لالستفادة منهـا فـي اكتـساب الخبـرات المتنوعـة      تنمية وتدريب الحواس المتبقية لدي المعاقين    -٢

  .المختلفةوالمعارف 
توفير الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية التي تساعد المعاقين علي التكيف في المجتمع الـذي              -٣

  .المجتمعيعيشون فيه تكيفا يشعرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه هذا 
وية الخاطئة ألسر األطفال المعوقين عن طريق توجيـه وتوعيـة اآلسـرة             تعديل االتجاهات الترب   -٤

واعد قكيف اجتماعي ينسجم مع     توإيجاد مناخ مالئم للتعاون الدائم بين المنزل والمدرسة مما يؤدي إلى            
  .بالنفسالسلوك االجتماعية والمواقف المختلفة علي أساس من اإليجابية والثقة 

 تتناسـب مـع     مهنية معينـه   مهنيا بحيث يمكنهم من اكتساب مهارات        تأهيل بعض المعوقين تأهيال   -٥
  .قدراتهم لتعينهم علي كسب العيش مستقلين ومعتمدين علي أنفسهم بعد اهللا 

محاولة الكشف عن المعوقين لتحديد نوع اإلعاقات التي يعانون منها وأماكن تواجدهم ليسهل تـوفير     -٦
  .الخدمات المناسبة لهم 

  الصحة وسالمة البدن عن طريق العالج ووقايتهم من األمراض المحافظة علي -٧
تعليم المواد الدراسية هدف أساس في تكوين الشخص المعاق سواء بتطبيق المنهج الدراسـي العـام     -٨

 عن طريق مناهج    العادي أو علي المعاقين الذين يتمتعون بنفس المدارك العقلية التي يتمتع بها الشخص            
ـ دراسية خاصة للفئات ا     ةألخرى وذلك بإعطائهم قدرا مناسبا من المواد الدراسية المالئمة لظروف إعاق
   ) . ٢٧ هـ ، ١٤١٥ وزارة المعارف ، (قدراته كل منهم وما تستوعبه 
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  الفصل الثالث

  
  

  الدراسات السابقة
  :مقدمة 
  . مناهج المعاقين سمعياً وجم برا تناولت دراسات-أوال

 .نمو اللغوي لدي المعاقين سمعياً ال تناولت دراسات-ثانيا

للمعاقين  المناهج والبرامج التعليمية وعالقتها بالنمو اللغويتناولت  دراسات -ثالثا

  .سمعياً

  . مدى االستفادة من الدراسات السابقة-رابعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة
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  : مقدمة 

 لمـا   الدراسةعربية واألجنبية ذات العالقة بمتغيرات      في هذا الفصل يعرض الباحث الدراسات السابقة ال       
يستطيع من  قد  داد الباحث بخلفية جيدة     مفهي مصدر إ  الدراسة  لهما من أثر في إلقاء الضوء على مشكلة         

، وسوف يتم عرض الدراسات السابقة المتـوفرة حاليـاً   بحثه لمشكلة   األكثر مناسبة خاللها اقتراح الحل    
  :الزمني وذلك بعد تقسيمها إلى ثالث مجموعات وهي على النحو التاليبترتيبهاً بحسب تسلسلها 

  . مناهج المعاقين سمعياً وجمبراخاصة بدراسات  -١
 . المعاقين سمعياًلدىبالنمو اللغوي خاصة دراسات  -٢

 المناهج والبرامج التعليمية وعالقتها بالنمو اللغوي للمعاقين سمعياًب خاصةدراسات  -٣

  :كل مجموعة منها بالتفصيل فيما يليوسيعرض الباحث 

  . برامج ومناهج المعاقين سمعياً تناولتدراسات: أوالً
يتناول الباحث من خالل هذه المجموعة بعض البحوث والدراسات الخاصة ببرامج ومنـاهج المعـاقين              

ـ ،  وذلك بهدف اقتراح برامج تعليمية تناسب المعاقين سمعياً     ،سمعياً ومشكالت تعليمهم   طبيعـة   بوتناس
  .يةسإعاقتهم الح

دراسة مقارنة لبعض مشكالت التربية الحسية في جمهورية مصر العربية          ب )م١٩٨٤ (قام مرسي حيث  
لتعرف على واقع المشكالت المرتبطة بالمنهج الدراسي بمدارس األمـل           ل ،األمريكيةوالواليات المتحدة   

  .سمعياللمعاقين 
  :إلىوتوصلت الدراسة 

 إحصائية بين مصر وأمريكا في مدى االهتمـام بارتـداء المعـاقين سـمعيا     وجود فروق ذات داللة  -
  .للسماعات الفردية وتوافر األجهزة السمعية في المدارس لصالح الواليات المتحدة األمريكية

عدم استخدام طرق تواصل واضحة في مدارس الصم وضعاف السمع وكلها طـرق تعتمـد علـى                  -
  .والخبرةاالجتهاد 

 دراسية خاصة بمدارس الصم وضعاف السمع واستخدام كتب التعليم العام بالنـسبة             عدم وضع كتب   -
لجمهورية مصر العربية بينما في الواليات المتحدة األمريكية فيوجد كتاب مدرسـي مبـسط ومناسـب         

   .السمعيةلظروف اإلعاقة 
  

تعلـيم علـى   تأثير تعديل المـنهج وال   بدراسة )م١٩٨٦ ( ,.Rodriguez, Jرودريجز جونا وقامت 
  .اكتساب األلفاظ المعبرة لدى األطفال الصم في مرحلة ما قبل المدرسة 
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 لدى األطفال الصم وضعاف السمع على اكتـساب         للتواصلاستهدفت الدراسة تحديد الطريقة المفضلة      و
 الطفـل لأللفـاظ    في المنزل والمدرسـة الكتـساب        للتواصلاأللفاظ المعبرة وتحديد الوسائل المشابهة      

ـ  .المبكرة وتمت الدراسة على أطفال في مرحلة الطفولة    ،برةالمع  اختبـار الـصور   انواسـتخدم الباحث
  :Peabody Picture Vocabulary Test ديبوواأللفاظ لبي

، األطفـال  مـع    للتواصلرها المدرسين والوالدين هي الطريقة المفضلة       ركشفت النتائج أن اللغة التي ق     
    .و اللغوي لدى التالميذ المعاقين سمعياًواستخدام المنهج الحديث يزيد النم

بعض مشكالت التعليم بمدارس األمل  )م١٩٩٠( و زاهر ،نصروفي جمهورية مصر العربية تناول 
   .األساسيللصم وضعاف السمع بالحلقة األولى من التعليم 

 فوقووال، السمعالتعرف على بعض مشكالت التعليم بمدارس األمل للصم وضعاف :الدراسةاستهدفت 
 استخدم الباحث استبيان على ،لغوياعلى عوامل حدوثها وأبعادها وآثارها على العملية التعليمية ونموهم 

  .تالمشكالعينة من العاملين بهذه المدارس الستطالع رأيهم حول هذه 
  :أشارت نتائج الدراسة إلى

  .السمعيةافتقار المدارس للمعينات  -
 .المدرسيةعدم صالحية الكتب  -

   .سمعياالقواعد التي تحددها الوزارة في قبول التالميذ المعاقين بدم التزام بعض مدارس األمل ع -

طلبة الالعوامل االنفعالية لدى وعالقتها ب القراءة تمشكال )م١٩٩١( ,.Nunberg, Mننبرج  وبحث
  . قبل اكتسابهم اللغةالصم

 االنفعالي للطلبة الصم وضعاف السمع التوافقالقراءة و اكتشاف للعالقات بين مستويات : الدراسةاستهدفت 
واستخدم ،سنة) ١٢-٩(  المتأخرةأطفال مرحلة الطفولة وطبق الباحث دراسته على ،اللغةقبل اكتسابهم 

ومقياس التوافق ، ومقياس االستعداد للقراءة ،   مقياس احترام الذات -: عدة مقاييس هي الباحث
  . االنفعالي 

  .االنفعاليلقراءة ترتبط بالتكامل و المعرفة والتوافق في ا لمرتفعة اتدرجاكشفت النتائج أن ال

إعداد كتب القراءة للتالميذ المعوقين سمعيا في الحلقة األولى من           )م١٩٩٣(أبو العزم    دراسة   وحاولت
  :التعليم األساسي في ضوء أهداف المرحلة

 األولى من الحلقة األولى مـن التعلـيم         وهدفت الدراسة إلى إعداد كتب القراءة لتالميذ الصفوف الثالثة        
)  الثالث – الثاني   –األول  ( وذلك على عينة من تالميذ الصفوف الثالثة األول          –األساسي بمعاهد األمل    

  .االبتدائي من المعاقين سمعيا وذلك من حيث المفردات والجمل والموضوعات وطرق التدريس
  :لدراسة إلى أنه على المحكمين وتوصلت اةوتم عرض المناهج الثالث
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 على تعلم الحروف الهجائية بطريقـة   يجب أن يشتمل منهج الصف األول االبتدائي للمعاقين سمعياً       – ١
  .كلية
  . يجب أن يشتمل منهج الصف الثاني االبتدائي، معاهد األمل على تعلم األصوات الشفهية– ٢
 – المكتبـة   –ديقة الحيوان    يجب أن يشتمل منهج الصف الثالث على موضوعات مثل رحلة إلى ح            – ٣

  .السفر
    . ضرورة إعداد كتب خاصة بالمعاقين سمعيا وعمل برامج فعلية لهم– ٤

مشكالت منهج معاهد األمل االبتدائية للصم       )م١٩٩٥ (المطرودي بحثوفي المملكة العربية السعودية     
  .والمعلماتفي المملكة العربية السعودية من وجهه نظر المعلمين 

 – المحتـوى    –األهداف  (اسة إلى التعرف على مشكالت منهج معاهد األمل للصم من حيث            هدفت الدر 
  ).التقويم
معلمة مـن   ) ٥٧(معلم و ) ١٠٢(معلم ومعلمة منهم    ) ١٥٩(تمت الدراسة على عينة من      :الدراسةعينة  

   .للصمالعاملين بمدارس األمل 
  :إلىوتوصلت الدراسة 

  .والكالم عدم وجود محتوى مستقل لتدريب السمع -
  .السمعيةال يراعي المحتوى طبيعة اإلعاقة  -

 .التقويمعدم مراعاة المنهج لقدرات التلميذ اللغوية وخصوصا عند بناء وسائل  -

  .الصمعدم ارتباط أهداف المنهج بحاجات وميول التالميذ  -

  .الصمافتقار التدريس إلى عنصر التشويق وإثارة اهتمام التالميذ  -

اقتراح برنامج تعليمي يوافـق األطفـال        عبارة عن    )م٢٠٠٤(القريوتي فكانت دراسة ارات  أما في األم  
  ).تجريبيةدراسة (المعاقين سمعيا خالل المرحلة المبكرة من نموهم في مراكز إمارة الشارقة 

جـل تنميـة    أدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج تعليمي للمعوقين سمعيا بمرحلة ما قبل المدرسة مـن               ه
 وبنـاء  ،الـسمعية  عن طريق استخدام الطريقة الكلية المختصة في مجال تعلـيم ذوي اإلعاقـة         اللغات

ـ . لتقويم البرنامج التعليمي وتشخيص لغات المعوق سمعيا اتبطارية اختبار  ة ـطبقت الدراسة على عين
  درجـة  ،أنثـى ) ١٢(ذكر و ) ٢٤(معاق سمعيا بمركز رعاية المعوقين بإمارة الشارقة منهم         ) ٣٦(من  

حالـة فقـدان    ) ١٥(منهم  ،) ١١٠ -٨٠( الذكاء مابين    ومعامل ،ديسيبل) ٩٠ -٦٠(فقدان السمع مابين    
واشتملت أدوات الدراسة على    . حالة فقدان سمعي بعد اكتساب اللغة       ) ٢١(و  ،سمعي قبل اكتساب اللغة     
   .اللغة لقياس مدى تطور اتختبارابطارية و،  اللغةالبرنامج التعليمي لتنمية 

  :إلىت الدراسة توصل
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) برنـامج اللغـة العربيـة       (أن أداء الطالب المعوقين سمعيا الذين تعلموا بالطريقة الكلية المقترحة            -
  .أفضل من أداء الطالب المعوقين سمعيا الذين لم يتعلموا بهذه الطريقة

عمـر وشـدة   يختلف أداء الطالب المعوقين سمعيا الذين تعلموا بالطريقة الكلية باختالف الجـنس وال       -
 ولـصالح شـدة اإلعاقـة الـسمعية         ،سنوات) ٦ -٥( الفروق لصالح الفئة العمرية      تاإلعاقة حيث كان  

  .المتوسطة

فعالية استخدام األلعاب التعليمية في تنميـة بعـض المهـارات     ببحث )م٢٠٠٤(مطـر في حين قامت   
  :القرائية لدى التالميذ المعاقين سمعيا بالمرحلة االبتدائية

 إلى التعرف على كيفية تنمية المهارات القرائية لدى التالميذ المعاقين سمعيا بالمرحلـة              :سةالدراهدفت  
االبتدائية باستخدام األلعاب التعليمية على عينة من تالميذ الصف الثاني االبتدائي من المعـاقين سـمعيا       

  ). ضعاف سمع–صم (
من كتاب اللغة العربية للـصف      )  والطيور عالم الحيوان (تم تنفيذ مجموعة من األلعاب التعليمية لوحدة        

الثاني بمدارس األمل، وتم قياس القدرة على قراءة الشفاه عن طريق اختبار من إعداد الباحثة واختبـار              
  .قراءة بأسلوب التواصل الكلي

  : أنوتوصلت الدراسة إلى
  ). األدائية–دانية  الوج–المعرفية (في تنمية المهارات القرائية يسهم استخدام األلعاب التعليمية 

وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة واضعي المناهج لخصائص هذه الفئة ووضع المناهج فـي صـورة             
   . اللغوية لديهمالقدرةألعاب وأنشطة لتناسب هذه الفئة وتزيد من 

  تعـقيب

  : المجموعة األولى والخاصة بمناهج المعاقين سمعياات من دراس الباحثيستنتج
اسات بعض مشكالت منهج مدارس األمل المعاقين سمعيا واسـتنتج منهـا وجـود              تناول عدد من الدر   

عدم وضع كتب خاصة    . فروق بين مصر وأمريكا في مدى االهتمام بارتداء المعاقين سمعيا للسماعات          
 وافتقار المدارس لوجـود معينـات سـمعية وعـدم         ،)م١٩٨٤، مرسي(بالمعاقين سمعيا كما بدراسة     

، وعدم وجود محتوى مستقل لتدريب السمع والكالم،        )م١٩٩٠ ، و زاهر  ،فوزي(ول  االلتزام بقواعد القب  
عدم مراعاة المنهج لقدرات التلميذ اللغوية، وعدم ارتباط المنهج بحاجات وميول التالميذ الصم، وافتقار              

  ).م١٩٩٤، المطرودي (التدريس إلى عنصر التشويق وإثارة اهتمام التالميذ 
واستنتج منها أن تعديل المـنهج يزيـد   .  ليناسب المعاقين سمعياتعديل المنهج:  الدراسات تناول عدد من  

 والتـسجيالت األعلـى للقـراءة تـرتبط         ،)م١٩٨٦ Rodriguez(جوانا رودريجز   من النمو اللغوي    
 وأداء الطـالب المعـوقين   ،)م١٩٩١" (Nunberg M“ننبرج بالتكامل والمعرفة والتوافق االنفعالي 
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أفضل من أداء الطالب المعـوقين      ) برنامج اللغة العربية  (ا بالطريقة الكلية المقترحة     سمعيا الذين تعلمو  
 ).م٢٠٠٤، القريوتي(سمعيا الذين لم يتعلموا بهذه الطريقة 

فاعلية استخدام األلعاب التعليمية في تنمية بعض المهـارات القرائيـة       ). م٢٠٠٤( مطر   ةتناولت دراس 
  .لمهارات القرائية للمعاقين سمعيالعاب التعليمية دور فعال في تنمية الدى المعاقين سمعيا وأثبتت أن لأل

وأن يشتمل منهج الصف األول على الحروف الهجائية ومنهج الصف الثاني على األصـوات، ومـنهج          
  ).م١٩٩٧، ابو العزم(الصف الثالث على موضوعات 

  :النمو اللغوي للمعاقين سمعيا تناولت دراسات :  ثانياً 
معـاقين سـمعياً   لل فيما يلي بعض البحوث والدراسات التي تناولـت النمـو اللغـوي         الباحث   يتناولس

والعوامـل  ، مقارنـة بالعـاديين   معاقين سمعياً   ل ل معرفة القدرة اللغوية  وذلك بهدف   . هم اللغوية ومشكالت
على قـدر   حيث يمكن أن تقدم برامج تربوية للوصول إلى أ        ،  المؤثرة في النمو اللغوي للمعاقين سمعيا     
  .ممكن من النمو اللغوي للمعاقين سمعيا

 العالقة اللغوية بـين منطوقـات البـالغ والطفـل      بحث)م١٩٨١ (,.Fox, Dفوكس  استهدفت دراسة
ضعيف السمع واالستراتيجيات المتضمنة في عملية التفاعل من اجل تحديد بعض التأثيرات على نمـو               

 وقد اسـتخدم الباحـث   ،المدرسة سن ما قبل  فيلسمع من األطفال ضعاف ا ةعلى عين لك  ذو، المحادثة  
  . بعض األدوات منها تسجيل شرائط الفيديو مع استخدام تحليل نطق كل طفل 

  : إلىوتوصلت الدراسة 
 . بينما محادثة الطفل ومنطوقاته كانت محتملة الحدوث بالتقليـد         ،تلقائيةأن اقل من خمس لغة الطفل        -

    .الناضجةي تماما إلى نمو اللغة وان القدرة على التقليد ال تؤد

األداء في مهمة معرفيـة  إلى معرفة العالقة بين اللغة و  )م١٩٨٤ (Eagneyأيجني  بينما هدفت دراسة    
طفـالً أصـم   ) ٧٠(وتكونت عينة الدراسة من . من خالل استخدام المهارات اللغوية عند األطفال الصم   

لقياس قدراتهم اللغويـة والعقليـة، ولقيـاس مـستوى        طفالً عادياً طبقت عليهم ثالثة اختبارات       ) ٧٠(و
  .اإلدراك لديهم

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
  هل يصل األشخاص الصم الذين يعانون من قصور في المهارة اللغوية إلى مستوى اإلدراك العادي؟

درة العقلية والعمر الزمني أم     هل يعود التباين في عملية اإلدراك بين األشخاص الصم والعاديين إلى الق           
 إلى القدرة اللغوية؟

  عملية اإلدراك؟ هل اللغة تسهل نمو
  :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية
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أن األطفال الصم الذين يتمتعون بمهارات لغوية مرتفعة يحققون نمواً في عملية اإلدراك قـد تـصل                -
  .إلى المستوى العادي

ملية اإلدراك بين األشخاص الصم والعاديين إلى القدرة العقلية العامـة           يعود التباين واالختالف في ع     -
 ).الذكاء(

 .تزداد القدرة اللغوية عند األطفال الصم كلما تقدموا في العمر -

  .ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين اللغة وتطوير عملية اإلدراك -

مو اللغة لدى األطفـال ضـعاف    تحليل نإلى )م١٩٨٤  ( Schimerباربرا سكيمركما هدفت دراسة 
 – المعنـى  –السياق (السمع، الهدف منها تحليل مكونات اللغة لدى األطفال ضعاف السمع والتي تشمل             

) ٥-٣(طفال من ضعاف السمع، تراوحـت أعمـارهم مـا بـين             ) ٢٠(وتكونت العينة من    ). الوظيفة
 – المعنـى  –الـسياق  (ل  الخـاص باللغـة ويـشم     ضمون منهج تحليل الم   ة الباحث تسنوات، واستخدم 

  :، وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية)الوظيفة
يستخدم األطفال ضعاف السمع في عملية اكتساب اللغة نفس فئـات المعنـى واألشـكال الـسياقية                  -

واالستخدام الوظيفي التي تكتسب عند األطفال العاديين في نموهم اللغوي، ولكن فـي أعمـار زمنيـة                 
  .متأخرة

عد تتسق مع أنماط اكتساب اللغـة لـدى         واو اللغة لدى األطفال ضعاف السمع من خالل نظم وق         تنم -
  .الطفل الطبيعي، ولذلك تتصف لغتهم بأنها متأخرة

فحص أو دراسة دور اللغة فـي اكتـساب          هدفت إلى     بدراسة )م١٩٨٥( Goodmanمان  جودوقام   
وقد تكونت عينتهـا مـن      . ي القدرة على التفكير   ، ومن ثم إجراء مقارنة بين الصم والعاديين ف        المفاهيم  

لبرنامج دراسي عادي، وقد تمت مماثلة العينتـين فـي          طفال عاديا أخضعوا    ) ٢٠(اً و طفال أصم ) ٢٠(
ومن اختبار كل طفل في معاني الكلمات والجمل والفهم والقدرة علـى            . العمر الزمني والجنس والذكاء   

  .التركيب وتلخيص المفاهيم
  :البيانات إحصائيا تم التوصل للنتائج التاليةوبعد معالجة 

  .توجد فروق دالة إحصائياً بين الصم والعاديين في القدرة على التفكير -
 .يتفوق األطفال العاديون على األطفال الصم في القدرات اللغوية -

لمعرفة القدرات اللغوية عنـد األطفـال    )م١٩٨٥(Mark Westمارك ويست في حين هدفت دراسة 
عـاديي الـسمع    ) ٤(مصابون بالصمم الكلي و    )٤(أطفال منهم   )٨(وتكونت عينة الدراسة من     ، صم  ال

  .عاما)١٥-١٢(تتراوح أعمارهم من
  :وتوصلت الدراسة إلى      
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أن تحليل المضمون ألعمال األطفال الصم أظهرت أن لديهم قدرات لغوية مساوية تقريبا لما أظهـره           -
  .العمرتوى العاديين في السمع في نفس مس

  .البانتوميمأن اللغة عند الصم اشتملت على جوانب ابتكارية هامة مثل  -
     .كبير بشكل غير حرفي بقدر  يكونوكذلك فان االستخدام اللغوي لدى الصم

هدفت إلى عقد مقارنة بين مجموعة من األمهات  فقد )م١٩٩١ ( ,Musselmanموسلمان أما دراسة 
 يستخدمن أسلوب التواصل الشفهي، ومجموعة ثانيـة يـستخدمن أسـلوب            الالتي) العاديات(السويات  

طفالً ضعيف السمع في مرحلة ما قبل المدرسـة، واسـتخدم        ) ٣٤(وتكونت العينة من    . التواصل الكلي 
  .الباحثون في هذه الدراسة أسلوب المقارنة بين المجموعتين

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 أسـلوب التواصـل الـسمعي     نتي اسـتخدم  اللغوية لدى أطفال مجموعة األمهات ال     ارتفاع القدرة ال   -

  .الشفهي
 ن اسـتخدم الالئـي  ارتباط ما بين التواصل الكلي والنمو االجتماعي لدى مجموعة األمهـات   وجود  -

   .أسلوب التواصل الكلي مع أبنائهن

ت تواصل الطفل األصم في بيئته       يعمل على تحسين مهارا    اً مقترح اً برنامج )م١٩٩٤(عبد الواحد   عد  أو
اختبار أثر البرنامج على عينة األطفال الصم لقياس مدى تحسن مهـارات التواصـل بعـد                و، األسرية

  :واستخدم األدوات اآلتية، الطفولة المتوسطةعلى عينة من أطفال مرحلة .تطبيق البرنامج
  ).إعداد الباحث(البرنامج المقترح 

  ).إعداد الباحث(التواصل لألطفال الصم  مقياس
  ).إعداد الباحث(مقياس التوافق النفسي واالجتماعي 

  ).هنَا إعداد عطيه (مقياس الذكاء غير اللفظي 
  .محمد بيومي/ استمارة المستوى االقتصادي االجتماعي إعداد كمال دسوقي

واصـل  مهـارات الت  في   كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية قبل وبعد البرنامج           
  . لصالح القياس البعدي٠ر٠١دالة عند مستوى لدى المعاقين سمعيا 

بعض مؤثرات الدمج على لغـة و بيئـة  األطفـال     بدراسة )م١٩٩٤ ( Rank ,Hornرانك وقامت 
  .ضعاف السمع والصم 

وهدفت الدراسة إلى فحص التفاعل التلقائي والشفوي لمجموعة من األطفال الصم المدمجين مع األطفال              
  .المنعزلينعاديين و مجموعة من األطفال الصم ال

  :وأظهرت النتائج 
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أن األطفال الصم الذين تم دمجهم مبكرا كانوا أكثر استجابة وتفاعل وأكثر استخداما لألصوات واللغـة                
الشفوية من مجموعة األطفال الصم المنعزلين وكانوا األفضل في استخدام التراكيـب المعقـدة للجمـل      

 فـي حـين أن التفاعـل     ،دمجهابالنسبة للمجموعة التي تم      ) ١ -٢(لصوتي عند معدل    وكان التفاعل ا  
  .مرغوب فيهالمع إعطائهم استجابة قوية للسلوك غير ) ١-١٠(الصوتي للمجموعة المعزولة كان 

الكشف عن أهم المـشكالت التـي يعـاني منهـا     إلى  )م١٩٩٥ (,Marjattaمارجاتا     هدفت دراسة 
من خالل إجراء مقابالت فرديـة      وذلك  ، الطالب الصم    )٧٧=ن (لى عينة من    وذلك ع ، الطالب الصم 

  .مع أفراد العينة 
  :وأظهرت النتائج أن 

وأنهم يعانون مـن مـشكالت تتعلـق بتحقيـق          ،معظمهااتجاهات األفراد الصم نحو المجتمع سلبية في        
كما يعـانون مـن   ، المجتمع مما يؤثر على توافقهم مع   ،  اللغوي العتمادهم على لغة اإلشارة       التواصل

    .مشكالت سلوكية ونفسية مثل الخوف والقلق والعدوان 

  .دراسة سلوك التواصل االجتماعي أثناء فترة اللعب ب )م١٩٩٥ (,Bilir,& Balبيلير وبال  وقام
 دراسة سلوك التواصل االجتماعي أثناء فترة اللعب بين عينة من أطفـال الحـضانة     إلى  هدفت الدراسة   

، وذلك خالل مواقـف الـدمج       ، ومجموعة من أقرانهم العاديين     ) ٨= ن   (فقدان السمعي الشديد  ذوي ال 
سـلوك التواصـل   ، وأشكال اللعب االجتمـاعي  ، ولقد تم عمل تفضيل الطالب لمراكز اللعب المختلفة  

  ،االجتماعي أثناء اللعب
   : ن أإلى وتوصلت الدراسة 

لمتاحة أظهرت أن هناك انخفاضا تـدريجيا فـي معـدالت         المالحظة بين مواقف اللعب والخيارات ا      -
  .التعاونياللعب االنفرادي واللعب الموازي في حين زادت معدالت اللعب الترابطي و 

  . وحدوث نمو لغوي،االيجابيأن هناك زيادة في التواصل اللفظي وغير اللفظي خاصة  -

 االنفعالي لـدى المعـوقين    –و النفسي   أثر استخدام برنامج لغوي على النم       بحثت )م١٩٩٦(توفيق  أما  
 على  ههدفت الدراسة إلى محاولة التحقق من كفاءة وفاعلية البرنامج اللغوي المستخدم وتأثيرات           و  .سمعيا

 على عينة من األطفال المعاقين سمعيا بمرحلة الطفولة واستخدمت الباحثـة          – االنفعالي   –النمو النفسي   
 وتوصلت الدراسة   )م١٩٨١( عبد العزيز كامل  ريب وتقنين   ع ت لغويستعداد ال  لال كا نبراس يكساختيار هي 

  :إلى
  .وجود فروق بين المجموعتين بعد تطبيق البرنامج في السلوك االنفعالي االجتماعي -
  .وجود فروق في الحصيلة اللغوية بين المجموعتين بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية -
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 برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لألطفال ضعاف السمع ودراسة         يمتصمإلى  ) م٢٠٠٣ (احمدوهدف  
 عام مستخدما قياس    ١٢-٩ طفال تتراوح أعمارهم من      ٢٠أثره على النمو اللغوي وذلك على عينة من         

  . والبرنامج اإلرشادي)م تعديل الباحث١٩٨٥إعداد عبد الباسط خضر (النمو اللغوي 
  :توصلت الدراسة إلى

ه بين درجات المهارات االجتماعية ودرجات النمـو اللغـوي لألطفـال           ب ارتباطيه موج  وجود عالقة  -
  .ضعاف السمع

  .حدوث تحسن في النمو اللغوي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي -
  . البرنامجطبيقوجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في النمو اللغوي بعد ت -

مو اللغوي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سـمعياً   تطوير مقياس الن   ب )م٢٠٠٤(ألنصيريوقام  
من الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات بهدف إعداد مقياس مطور لقياس المهارات اللغويـة لألطفـال        
المعاقين سمعياً من الرضاعة وحتى الخامسة، وتم تطبيقه على عينه من األطفال المعاقين سـمعياً فـي               

باألردن، وتم عرض المقياس في صورته األولية علـى الـسادة          )  سنوات ٥ -١(الفئة العمرية المماثلة    
المحكمين من المتخصصين في اإلعاقة السمعية واللغة للحكم على سالمه المقياس وقدرته على قيـاس               

ت وصدق المقياس على العينة االستطالعية والتـي        باالنمو اللغوي لألطفال المعاقين سمعياً، تم حساب ث       
  .تع المقياس بثبات وصدق مرتفعينثبت منها تم

  :وتوصلت الدراسة إلى
تمتع المقياس بثبات وصدق مرتفعين على عينة المعاقين سمعياً، وفاعلية المقياس وقدرته علـى قيـاس            
المهارات اللغوية للمعاق سمعياً في الفئة العمرية من الرضاعة وحتى الخامسة مع تدرج المقياس فـي                 

  .  الزمني للعينةالمستوي ليتناسب مع العمر

  تعـقيب

  : ما يلي من دراسة المجموعة الثانية والخاصة بالنمو اللغوي للمعاقين سمعيا الباحثيستنتج
واسـتنتج منهـا أن     . ناولت عدد من الدراسات الفروق بين العاديين والمعاقين سمعيا في النمو اللغوي           ت

). م١٩٨٥  (Mark, West ويـست  كمار، المعاقين سمعيا لديهم قدرات لغوية مساوية تقريبا للعاديين
 أثبتت أن األطفال العاديين يتفوقـوا علـى الـصم فـي         )م١٩٨٥ (Goodmanجودمان  بينما دراسة   

  .القدرات اللغوية
تناول عدد من الدراسات مؤثرات الدمج على لغة الطفل المعاق سمعيا واستنتج منها أن األطفال الـذين                 

 Rankرانـك   وتفاعل وأكثر استخداما لألصوات واللغة الشفوية، تم دمجهم مبكرا كانوا أكثر استجابة

  ).م١٩٩٥ (Bilir & Bal، وبيلير وبال )م١٩٩٤(
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 أن األطفال الصم الذين يتمتعون بمهارات لغوية مرتفعـة          )م١٩٨٤ (Eagneyإيجيني  وأثبتت دراسة   
 .يحققون نموا في عملية اإلدراك قد تصل إلى المستوى العادي

 ،ل ضعاف السمع في عملية اكتساب اللغة نفس فئـات المعنـى واألشـكال والـسياق               ويستخدم األطفا 
 التي تكتسب عند األطفال العاديين في نموهم اللغوي، ولكن فـي أعمـار زمنيـة       ،واالستخدام الوظيفي 

  ).م١٩٨٤ ( Schimer، باربرا سكيمرمتأخرة
أن الحـصيلة اللغويـة تـزداد بعـد         ودراسات تناولت برامج لتنمية لغة المعاقين سمعيا واستنتج منها          

، )م١٩٨٦(، توفيـق  )م١٩٩٤(عبد الواحد وية كما بدراسة   تربالتعرض للبرامج اإلرشادية والبرامج ال    
  ).م٢٠٠٣(احمد 

دراسات خاصة بالمناهج والبرامج التعليمية وعالقتها بالنمو اللغـوي للمعـاقين           : ثالثا
   :سمعياً

عض البحوث والدراسات الخاصة ببرامج ومنـاهج المعـاقين        يتناول الباحث من خالل هذه المجموعة ب      
، تناسب المعاقين سمعياً  التي  تعليمية  البرامج  التعرف على ال   وذلك بهدف    ،وعالقتها بالنمو اللغوي  سمعياً  
  .أو المناهج األفضل في تنمية لغة المعاقين سمعيا، يةس طبيعة إعاقتهم الحبوتناس

مدى تأثير برنامج للنمو اللغوي وتأثير مساهمة الوالدين  )م١٩٨٥ (,.Sawyer, Mماري سوير بحثت
  ."في التحصيل اللغوي لألطفال من ذوي الدخل المنخفض في مرحلة ما قبل المدرسة

 الوالدين من ذوي الـدخل المـنخفض علـى التحـصيل      مشاركة إلى تحديد مدى تأثير  :الدراسةهدفت  
 االجتمـاعي   ىوالمـستو ،  الجـنس  و، ل الـسن  مثاللغوي لألطفال من خالل دراسة بعض المتغيرات        

  .السابقة الطفل توخبرا، للوالدين التعليمي ىوالمستو،  االقتصادي
 برنامجا للتنمية اللغوية ألطفال المجموعة التجريبية استمر لمدة عشرة أسـابيع            أعدت القائمة بالدراسة  و

  :وأشتمل البرنامج على قسمين هما
  .  أسبوعية عن المكتبة يتكون من عشرة دروس:األولالقسم 
، ن مع األطفال في المنـزل     ا يتكون من مجموعة من األنشطة اللغوية التي يمارسها الوالد         :الثانيالقسم  

  .أطفالهموقد كلفت الوالدين بحضور دروس المكتبة األسبوعية مع 
  :الدراسة أهم نتائجومن 
غوي نتيجـة للتـدريب علـى البرنـامج     حقق أطفال المجموعة التجريبية تقدما كبيرا في النمو الل        
   .اللغويحقق األوالد تقدما اكبر من البنات في مستوى النمو  و.اللغوي
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إلى التعرف علـى اثـر    )م١٩٨٦ (.,Timms & Marjorioتايمز ومارجيريو بينما هدفت دراسة 
  .استخدام الدراما االبتكارية ولعب الدور على تعلم اللغة لدى التالميذ الصم

قائمة بالمهارات اللغوية الالزمة للتالميذ الصم، وعرضها على         القائمان بها    أعد: هدف الدراسة  ولتحقيق
إعداد اختبار تحصيلي والتأكـد  و ، الخبراء والمحكمين، وفي ضوء ذلك تم تحديد المهارات بشكل نهائي 

إعداد شريط  و  ، راما وإعداد بطاقة لمالحظة أداء التالميذ الصم أثناء تطبيق برنامج الد          هباتثمن صدقه و  
تصميم و  ، فيديو وإعداد قصص مستوحاة من التراث باستخدام الدراما ولعب الدور والتفاعل مع القرناء            

اختيـار  و ،  لتحليل المحادثات القصصية المستخدمة في هذا المنهج (LADDER)برنامج يعرف باسم 
 تـدريس   و  ، ار عليهم تطبيقـاً قبليـاً     تالميذ  وطبق االختب   ) ٨(عينة الدراسة من التالميذ الصم عددهم       

 دقيقة لكل جلـسة مـع مالحظـة أداء          ٩٠ يوما بواقع    ٥٨برنامج الدراما االبتكارية ولعب الدور لمدة       
 بعد االنتهاء من التدريس أعيد تطبيـق االختبـار          و، التالميذ الصم وردود أفعالهم تجاه أنشطة المنهج      

 . تم استخراج النتائج ومعالجتها إحصائيا وتفسيرهاتطبيقا بعدياً على عينة الدراسة، وبعد ذلك

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
أن استخدام الدراما االبتكارية ولعب الدور مع التالميذ الصم يزيـد مـن حـصيلتهم اللغويـة وينمـي         

سـات فـي   بضرورة إجراء المزيد من البحوث والدرا   : كما أوصت الدراسة  . المهارات اللغوية المختلفة  
   .مجال استخدام الدراما االبتكارية ولعب الدور مع المعاقين سمعياً

 على تنمية مهـارات     التواصلأثر استخدام ألعاب     )م١٩٨٧(Stahlman,Bبربره ستحلمان    تدرسو
  .اللغة لدى الطالب

 على تنميـة مهـارات اللغـة لـدى          التواصل هذه الدراسة إلي التعرف على أثر استخدام العاب          تهدف
  .لطالب المعاقين سمعياًا

  :ولتحقيق هدف الدراسة تم
إعداد قائمة بالمهارات اللغوية وعرضها على الخبراء والمحكمين، وفي ضوء ذلك تم تحديد المهـارات           

 تصميم مجموعـة    و  ،  إعداد مقياس لقياس المهارات اللغوية والتأكد من صدقه وثباته         و  ، بشكل نهائي 
ــاب  ــن ألع ــلم ــلالتواص ــة ال:  مث ــة    لعب ــف ولعب ــة الوص ــي ولعب ــة التخف ــاجز ولعب   ح

 اختيار عينة من الطالب المعاقين سمعياً، وتم تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما            و  ،  التحدث أو التليفون  
 مع المجموعـة  التواصل استخدام ألعاب    ، هم تطبيقاً قبلياً  تجريبية واالخري ضابطة، وطبق المقياس علي     

 بعد االنتهـاء  و ، ة، واستخدام الطريقة التقليدية مع المجموعة الضابطةالتجريبية طبقاً للخطة الموضوع 
على المجموعتين، وبعد ذلك تـم  بعدياً من عملية التدريس باستخدام االلعاب أعيد تطبيق المقياس تطبيقاً    

 .استخراج النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
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 يساعد الطالب المعاقين سمعياً في اكتساب مهارات اللغة، ومن ثـم يمكـن         التواصلم العاب   أن استخدا 
   .ية بصفة خاصةئاالعتماد عليها في بحوث اخرى تسعي إلى تنمية المهارات القرا

  على أثـر اسـتخدام األلعـاب   فإلى التعر )م١٩٨٨ (,Hymowitz,  Lدراسة ألين هيموتزوهدفت 
 والمهارات االجتماعية وعالج بعض المشكالت      التواصلى تنمية بعض مهارات      العالجية عل  اإلرشادية

  .السلوكية لدى المعاقين سمعياً
  :ولتحقيق هدف الدراسة تم 

 والمهارات االجتماعية وبعض المشكالت كالـشرود وعـدم االنتبـاه           التواصلإعداد استبانه لمهارات    
 والمحكمين، وفي ضوء ذلك تـم تحديـد     واالضطراب وصعوبة حل المشكالت وعرضها على الخبراء      

إعداد بطاقة مالحظة لقياس المهارات والتأكد من صدقها وثباتهـا، وكـذلك            و  ، المهارات بشكل نهائي  
تصميم مجموعة من االلعاب العالجيـة لتمـارس داخـل          و  ، إعداد مقياس التوافق النفسي واالجتماعي    

 وتم تقسيمها إلى مجمـوعتين إحـداهما تجريبيـة     اختيار عينة من المعاقين سمعياً،    و  ، الفصل الدراسي 
العالجيـة مـع   اإلرشـادية  استخدام األلعـاب   و  ، واالخري ضابطة، وطبق المقياس عليهم تطبيقاً قبلياً      

 بعد االنتهاء من التطبيق اعيد تطبيق البطاقة تطبيقاً بعـدياً علـى             و،المجموعة التجريبية دون الضابطة   
 .اج النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرهاالمجموعتين، وبعد ذلك تم استخر

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
 والمهارات االجتماعيـة والتغلـب   التواصلالية في تنمية مهارات عأن استخدام األلعاب العالجية حقق ف     

  .على العديد من المشكالت السلوكية كعدم االنتباه والشرود واالضطراب وصعوبة حل المشكالت

الذاكرة المباشرة عند الصم المـدربين  " )م١٩٨٩ ( Campbell & Wrightدرست كامبل ورايت و
  ".تأثير القدرة على قراءة الشفاه في تذكر المقاطع المكتوبة: على أسلوب التواصل الشفهي

هدفت الدراسة إلى مقارنة الذاكرة المباشرة للقوائم المكتوبة بين مجموعة من األطفال الصم ومجموعـة     
م قبل  ممن األطفال العاديين، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال الصم الذين أصيبوا بالص             

سنوات ممن كانوا ملتحقـين  ) ١٠-٨(طفالً تراوحت أعمارهم ما بين   ) ٣٠(اكتساب اللغة، وبلغ عددهم     
تهم جميعا في بيئـة     بمعاهد داخلية خاصة، وكانوا يتلقون تعليمهم بطريقة التواصل الشفهي، كما تم تربي           

  .عام) ١٤-٩(طفالً عادياً بلغ عمرهم الزمني ) ٩٨(ومن مجموعة األطفال العاديين بلغ قوامها . شفهية
مجموعة من القوائم والمقاطع منها ما هـو سـهل أو صـعب القـراءة،         : وكانت اآلداة المستخدمة هي   

طفالً مـن   ) ٢٠-١٠(م ما بين    تعرض باستخدام قراءة الشفاه على مجموعة من األطفال يتراوح عدده         
عرضت أمامهم ومن   أن  خالل شاشة الفيديو حيث يطلب منهم تذكر قوائم األحرف والمقاطع التي سبق             

  .ثم كتابتها على األوراق
  :من أهم نتائج تلك الدراسة ما يلي
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 العمر  بين المجموعات المتطابقة في   )  بصرية –سمعية  (توجد فروق دالة إحصائياً في الذاكرة المباشرة        
  .من الصم والعاديين في الوقت الذي كان فيه العمر القرائي للصم منخفضا مقارنة بالعاديين

 .تؤثر قراءة الشفاه على قدرة الصم على التذكر ولكنها ال تؤثر على قدرة العاديين على التذكر

 .يعاني الصم من صعوبة في تذكر القوائم التي يصعب قراءتها باستخدام قراءة الشفاة

يتذكر الصم قوائم المقاطع التي تعرض أصوات الكلمات والتفريق بينها مـن خـالل رؤيـة مخـارج                  
  .الحروف

 التعرف علـى أثـر   إلى )م ١٩٩١ (Katz-,M Horton, L &  ,.دراسة هورتن و كاتز  تهدف و
وزيـادة  داع التالميذ الصم قائم على لعب الدور على تنمية مهارات القراءة والكتابة             تنظيم سيرك من إب   

  .التعاون وتعليم مبادئ الحساب وتنمية المهارات الحركية وزيارة تقدير الذات لديهم
  :ولتحقيق اهداف الدراسة

 والكتابة، وعرضها على الخبراء والمحكمين، وفي ضوء ذلـك          القراءةهارات  م قائمة من     الباحثان اعد
إعداد اسـتمارة   و  ،  من صدقة وثباته   والتأكد تحصيلي   ار اختب إعدادو  ، بشكل نهائي  تم تحديد المهارات  

إعداد برنامج يشتمل على العديد من االنشطة الخاصة بعالم السيرك منها كتابة قصص             و  ،  الذات رلتقدي
هم، وتصميم قفص األسود، والتدريب على مهارات الجـري         ديبسيطة عن شخصيات السيرك المفضلة ل     

وقد ، الخ.... مثل االلعاب البهلوانية وحمل األثقال    والقفز كما اشتمل البرنامج أيضاً على بعض االلعاب         
سـنوات  )   ٥ - ٤  ( عينة الدراسة من تالميذ مرحلة ما قبل المدرسة تتراوح أعمارهم مـن      راختياتم  

تدريس البرنامج طبقاً للخطـة     و  ، ق االختبار عليهم تطبيقاً قبلياً    تلميذاً وتلميذة ، وطب   ) ١٢(وبلغ عددهم   
 .عة التجريبية حيث يقوم التالميذ بتقديم عرض شيق للجمهورالموضوعة على المجمو

بعد االنتهاء من التدريس اعيد تطبيق االختبار تطبيقاً بعدياً على المجموعتين، وبعد ذلك تم اسـتخراج                
 .النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
ى ارتفاع مهارات القراءة والكتابة باإلضافة إلى تعلم مبادئ الحـساب           ان استخدام لعب األدوار يؤدي إل     

ونمو بعض المهارات السلوكية مثل زيادة التفاعل والتعاون والتخلص من العزلة واالنطـواء وارتفـاع            
  .ية أخرىئتقدير الذات، ومن ثم يمكن االعتماد عليه في بحوث أخرى تسعي لتنمية مهارات قرا

 عند األطفال الصم خبرة اللغة")م١٩٩٠ ( Bebko & McKinnonو وماكينون بيبكوتناولت دراسة 
  ".وعالقتها بالتمرين التلقائي في عملية التذكر

هدفت الدراسة إلى فحص جانبين من قدرات الذاكرة عند الصم والعـاديين، الجانـب األول هـو قـوة      
وتكونت . اكرة كل من الصم والعاديين    التمرين الذاتي، والثاني هو دور التجربة اللغوية وتأثيرها على ذ         

أنثـى  ) ٢٧(ذكرا و ) ١٤(طفالً أصم   ) ٤١(عينة الدراسة من مجموعة من األطفال الصم البالغ عددهم          
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سنة، وكان هؤالء األطفال يستخدمون طريقة التواصل الكلـي فـي     ) ١٥-٥(تراوحت أعمارهم ما بين     
لت مجموعة من األطفال العاديين البالغ عددهـم       التعلم وطريقة التواصل الشفهي بلغة اإلشارة، كما شم       

سنة وكان معظـم    ) ١١-٥(أنثى تراوحت أعمارهم ما بين      ) ٢٤(ذكراً و ) ٢١(طفالً عادياً منهم    ) ٤٥(
 المجموعتين وطبق عليهم اختبار لفحص قـدرات  المجانسة بين توتم. األطفال من بيئة متوسطة الدخل 

  .الذاكرة
  :وتوصلت الدراسة إلى

 تكون بنفس درجـة ذاكـرة       – الذين يتمرنون بنفس دقة األطفال العاديين        –كرة األطفال الصم    إن ذا  -
  .األطفال العاديين، وقد تفوقها أحياناً

 .يؤثر غياب اللغة على الذاكرة وعلى بعض العمليات العقلية األخرى -

 .يتأخر ظهور التمرين التلقائي عند األطفال الصم مقارنة بالعاديين -

  .تمرين التراكمي التلقائي من أكثر األسباب أهمية في رفع مستوى الذاكرة عند األطفال الصمإن ال -

 على أثر استخدام العـاب  ف إلى التعر)م١٩٩٠ (.Schneiderman, Eألين شنيدرماندراسة  تهدف
  . المكتوبة على تنمية مهارات اللغة لدى التالميذ الصمالتواصل

ائمة بالمهارات اللغوية الالزمة للتالميذ الصم وعرضها على الخبراء         إعداد ق   الدراسة تم  دفولتحقيق ه 
إعداد اختبار تحـصيلي والتأكـد مـن    و ، والمحكمين، وفي ضوء ذلك تم تحديد المهارات بشكل نهائي      

 المكتوبـة مثـل المباريـات والعـاب الكلمـات         التواصلتصميم مجموعة من العاب     و  ’ صدقه وثباته 
ها إلى مجمـوعتين إحـداهما ضـابطه        م الدراسة من التالميذ الصم، وتم تقسي      اختيار عينة و  ،المتقاطعة

تـدريس الموضـوعات باسـتخدام االلعـاب        و  ، طبيقاً قبلياً تار عليهم   بواألخري تجريبية، وطبق االخت   
بعد االنتهاء من التدريس أعيد تطبيـق       و  ، للمجموعة التجريبية، وللمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية     

 .ر تطبيقاً بعدياً على المجموعتين، وبعد ذلك تم استخراج النتائج ومعالجتها احصائياً وتفسيرهااالختيا

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
 المكتوبة لها فعالية في تعليم اللغة للتالميذ الصم، كما أنها تزيد من دافعيتهم              التواصلأن استخدام العاب    

يـة لـدى التالميـذ    ئاد عليها في بحوث أخرى تسعي لتنمية المهارات القرا        للتعلم، ومن ثم يمكن االعتم    
  .المعاقين سمعياً

تهدف إلى التعرف على أثـر اسـتخدام األلعـاب          بدراسة )م١٩٩١ (.Fogel,Nنانسي فوجل   وقامت  
  . لدى التالميذ الصمالتواصلالتعليمية التكنولوجية على تنمية مهارات 

  :لتحقيق هدف الدراسة تم
محكمـين، وفـي    ك قائمة بالمهارات الالزمة للتالميذ الصم، وعرضها على خبراء اللغة واإلعاقة            إعداد

إعداد اختبار تحـصيلي  و،  بشكل نهائي  القرائية وبعض المهارات    التواصلضوء ذلك تم تحديد مهارات      
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ئلة لتعلـيم    تضم بعض االلعاب التعليمية مثل لعبة االس       زرإعداد اسطوانة لي  و، والتأكد من صدقه وثباته   
اختيـار  و  ، إعداد دليل معلم وعرضه على مجموعة من الخبـراء        و  ،القرائيةالقواعد وبعض المهارات    

عينة الدراسة من التالميذ الصم وتم تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وطبـق      
اب التكنولوجيـة الموجـودة علـى     تدريس البرنامج المعد باستخدام االلع    و  ، االختيار عليهم تطبيقاً قبلياً   

ا أن األسئلة يمكن االجابة عنها بنعم أو ال باإلضافة إلى           ماسطوانة ليزر والبرنامج المعد مزود بصور ك      
 .جعة يمكن للتلميذ األصم التعرف على موضع  الخطأ وتصحيحهاأنه مزود بتغذية ر

 على المجموعتين، وبعد ذلك تم اسـتخراج         بعد االنتهاء من التدريس أعيد تطبيق االختبار تطبيقاً بعدياً        
 .النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
 أن استخدام األلعاب التعليمية التكنولوجية باستخدام الكمبيوتر يساعد التالميذ الصم على فهـم القواعـد              

  .ئية ومهارات التواصلمهارات القرا اإلنجليزية ومن ثم اكتساب الالنحوية

لتأثيرات المختلفة للغـة اإلشـارة األمريكيـة        ابحث   )م١٩٩٢(Altenbachالتينباخ  ت دراسة   وقارن
  ".ذكر لدى األطفال الصمت والة قص فهم فيكلي الالتواصلو

 اإلشارة األمريكية وطريقة التواصـل الكلـي        (Ameslan)هدفت الدراسة إلى مقارنة طريقة أميسالن       
ة كل من الطريقتين في التعامل مع البيانات ومعرفة أسهل الطرق تذكرا بالنـسبة لألطفـال                لمعرفة قدر 

سـنة، وتـم    ) ١٥-٦(طفالً أصم تراوحت أعمارهم ما بـين        ) ٥٤(وتكونت عينة الدراسة من     . الصم
مجموعة العائالت التي تتكلم اللغة اإلنجليزية، ومجموعة العـائالت التـي ال            : تقسيمهم إلى مجموعتين  

ومجموعة من األسـئلة ليقـوم    واستخدم الباحث في الدراسة مجموعة قطع الفهم، تكلم اللغة اإلنجليزية  ت
ساعة من عرضها عليهم، وقد تم التعبير عن أكثـر          ) ٢٤(األطفال باإلجابة عنها أو تذكرها بعد مرور        

اآلخـر  من نصف قطع الفهم باإلشارة عن طريق استخدام طريقة أميسالن بينما عبـر عـن النـصف      
  .بطريقة التواصل الكلي
  :وأسفرت النتائج عما يلي

سنوات يسجلون نقاطا أعلى في الفهم واالستجابة السمعية عنـد  ) ٩-٦(أن األطفال الصغار في عمر     -
سنة نقاطاً أعلـى فـي      ) ١٢-١٠(استخدام طريقة أميسالن، في حين يسجل الطلبة في متوسط عمر            -

  .عملية االستجابة السريعة
 .وجد ارتباط دال إحصائياً بين لغة اإلشارة والعمر ونظم التعلمال ي -

أن طريقة أميسالن أكثر فعالية من طريقة التواصل الكلي بالنسبة لألطفال الصم من صـغار الـسن                  -
أن استخدام طريقة أميسالن يجعل عملية الفهم والتـذكر أسـهل عنـد             كما  ،وذلك في المرحلة االبتدائية   

  .األطفال الصم
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  وةربوي التاتهدفت لمعرفة االتجاه )م١٩٩٣ (   Rachel & Lewhonراشيل وليون دراسة  أما
النواحي اللغوية داخل الفصل الدراسي التعليمي للطالب الصم داخل المدارس الثانوية وتحسين طرق 

ية تطوير وتنمية النواحي االبتكار ب الطالب األصم كنموذج تعليمي فعال واهتمت الدراسةلدىالكتابة 
  .اللغوية لدى األصم وزيادة حصيلته اللغوية ومعرفته باألشياء واألسماء

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة فعالية النموذج التعليمي السابق والذي مـن خاللـه زيـادة القـدرات                  
 التواصـل االبتكارية لدى الصم، وظهر ذلك بفضل تشجيعهم على الكتابة وأهميتها وفوائـدها وكـذلك               

 المدرسين واالهتمام بممارسة األنـشطة المدرسـية والحـرص علـى إقامـة تجمعـات             والتعاون مع 
واجتماعات وندوات تجمع بين الطالب الصم يتم عقدها دوريا مع المعلمين واإلدارة المدرسـية لـدى                
الصم وانتهت الدراسة إلى أهمية وفعالية ذلك األسلوب في تطوير وتنمية القدرات االبتكارية وخاصـة               

   .يلتهم اللغويةزيادة حص

التعرف على أثر اسـتخدام قـصة   : ى إلهدفت )م١٩٩٦( ,Curly check تشك يكار لبينما دراسة 
  .على تعليم اللغة للتالميذ الصم) كنشاط تعليمي(

ـ ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد قائمة بالمهارات اللغوية الالزمة للتالميذ الصم، وعرضها على خ  راء ب
إعداد اختبار تحـصيلي،    و، كمين، وفي ضوء ذلك تم تحديد المهارات بشكل نهائي        اإلعاقة واللغة والمح  

الحـروف  ( حـرف هجـاني      ١٢٠أعداد أسطوانة ليزر تشمل على معظم       و، والتأكد من صدقه وثباته   
اختيار عينة الدراسة من التالميـذ      و، باالضافة إلى ست العاب تعليمية    ) الهجائية االنجليزية واالمريكية  

،  تطبيقاً قبلياً  مار عليه بيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وطبق االخت        الصم، وتقس 
تدريس القصة باستخدام اسطوانة ليزر والقصة المعدة بشكل مبسط ومزودة بألعـاب تعليميـة لتعلـيم           و

بعد االنتهاء  و  ، المهارات اللغوية للمجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة فتدرس بالطريقة التقليدية         
من التدريس أعيد تطبيق االختبار تطبيقا بعدياً على المجموعتين، وبعد ذلـك تـم اسـتخراج النتـائج                  

 .ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
الميـذ  وعرضها بطريقة تناسـب الت    ) كنشاط تعليمي قائم على االلعاب التعليمية     ( أن استخدام القصة   -

الصم كان لها دور في جذب انتباه التالميذ وزيادة دافعيتهم للتعلم باالضافة إلى تنمية بعض المهـارات                 
    .القرائية

الطموح األكاديمي لدى األطفال " التعرف على )م١٩٩٨  (.Evan, C إيفانز تشارلووحاولت دراسة 
ل الصم من خـالل التعـرف علـى          وقد استهدفت التعرف على الطموح األكاديمي لدى األطفا        ".الصم

  .والنمو اللغوي، االستعداد الدراسي
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وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال الصم بالمدارس االبتدائية، واسـتخدمت مقـابالت مـع          
  .مدرسي األطفال الصم

  :ومن نتائج الدراسة
ـ             - تعداد التحـصيلي   أن األطفال الصم أظهروا قدرة عالية على الطموح الشخصي واألكـاديمي باالس

  .للمعرفة واللغة
- القراءة والكتابةملْأن األطفال الصم لديهم استعداد عال لتع .   

التعرف على أثر استخدام االلعاب التعليمية على اكـساب    :  إلى تهدف بدراسة   )م٢٠٠١(وقام عبد النبي    
  .مهارات الفهم القرائي للطالب الصم بالصف الثاني االعدادي

عرف على  تإعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي المناسبة للتالميذ الصم، مثل ال         تم  راسة  ولتحقيق هدف الد  
شكل الحرف، والربط بين الكلمات والصور، وتم عرضها على خبراء اإلعاقـة واللغـة والمحكمـين،                

  مجموعة من االلعاب التعليمية تتمثل في      م تصمي كما تم ،وفي ضوء ذلك تم تحديد المهارات بشكل نهائي       
ـ        د إعدا ،لعب الدور، والعاب البطاقات، وألعاب النرد      دام تخ دليل معلم لمساعدة المعلم وتوضيح كيفية اس

 اختبار مهارات القراءة للطالب الصم بالصف الثاني اإلعدادي، والتأكـد           د إعدا و،األلعاب في التدريس  
) ٢٣(بنها، وبلـغ عـددهم    اختيار عينة الدراسة من التالميذ الصم، بمدرسة االمل ب        و، من صدقه وثباته  

طالباً وتم تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وطبـق االختيـارعليهم تطبيقـاً             
 تدريس الموضوعات باستخدام االلعاب التعليمية لتعليم المهارات اللغوية للمجموعة التجريبيـة            ثم، قبلياً

بعد االنتهاء من التدريس أعيد تطبيـق االختبـار         و  ، أما المجموعة الضابطة فتدرس بالطريقة التقليدية     
 .تطبيقا بعدياً على المجموعتين، وبعد ذلك تم استخراج النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها

  :ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
ني أن استخدام االلعاب التعليمية حقق فعالية في تنمية مهارات اللغة للطالب الصم بالـصف الثـا               

يـة أخـرى لـدى    ئاالعدادي، ومن ثم يمكن االعتماد عليها في بحوث أخرى تسعي لتنمية مهارات قرا          
  .التالميذ المعاقين سمعياً بالمرحلة االبتدائية

  تعـقيب

ة بالعالقة بين البرامج التعليمية والمناهج وعالقتها بـالنمو  خاصيستنتج من دراسات المجموعة الثالثة ال  
  .عيااللغوي للمعاقين سم

 دراسات تناولت العالقة بين البرامج التعليمية كمناهج والنمو اللغوي لألطفال المعاقين سـمعيا             أنها -١
  : أنوتوصلت إلى

تقدما ملحوظا في النمو اللغوي نتيجة للتدريب على البرنامج اللغوي           أحرزوا   األطفال المعاقين سمعيا  -
أكثـر  )  األمريكيـة إلشـارة لغة ا( أن طريقة أميسالن ،)م١٩٨٥ (Sawyer, Mماري سوير 
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التينبـاخ  . من التواصل الكلي وتجعل عملية الفهم والتذكر أسهل عند المعاقين سـمعيا            -فاعلية  
Altenbach) م١٩٩٢(.  

 ولعب الدور إلى تعلم اللغة لدى المعاقين سـمعيا كمـا بدراسـة تـايمز                ما االبتكارية تؤدي الدرا  -٢
  . )م١٩٨٦ (Timms & Marjoryوماجوري 

 Hymoitz, L لأللعاب التعليمية فاعلية في تنمية اللغة لدى المعاقين سمعيا ألين هيموتز وآخرون  -٣

et al.) م١٩٨٨ ( ،فوجل ينانس Eogel, N.) م٢٠٠١(و عبد النبي ) م١٩٩١(.  
ه بـر رب يساعد الطالب المعاقين سمعيا على اكتـساب مهـارة اللغـة،             التواصلواستخدام ألعاب    -٤

  ).م١٩٩٠ (Schneidermanوالين سندرمان ) م١٩٨٧ (.Stahlman, Bستحلمان 
، لم تقم دراسة واحدة بدراسة اثر المناهج التعليمية في تنمية اللغة إلى األطفال المعـاقين سـمعيا                 -٥

بالرغم من أهمية اللغة لدى األطفال المعاقين سمعيا وأهمية دمجهم في المجتمع من خالل دمجهم              
  .أكاديمياً

  : لباحث في عرضه للدراسات السابقة إلى تحقيق األهداف التالية قد انتهى ا

  : اهتمام دراسات المجموعة األولى ببرامج ومناهج المعاقين سمعياً  وذلك من خالل : أوالً 
الدراسة المقارنة لمشكالت ا لتربية الحسية للمعاقين سمعياً في بعض الدول وذلك للتعرف              -

  .  بالمنهج الدراسي على واقع المشكالت ا لمرتبطة
دراسة تأثير تعديل المنهج والتعليم على اكتساب األلفاظ المعبرة لدى األطفال الـصم فـي                -

 . مرحلة ما قبل المدرسة 

كشفت الدراسات أن اللغة التي قدرها المدرسين والوالدين هي الطريقة المفضلة لالتـصال             -
 . مع األطفال 

 الصم وضعاف الـسمع ، ومنهـا افتقـار بعـض            تحديد بعض مشكالت التعليم بمدارس     -
 . المدارس للمعينات السمعية ، وعدم صالحية الكتب المدرسية 

 . تبين أن اللغة والقراءة لدى الصم ترتبط بالتكامل والمعرفة والتوافق االنفعالي  -

 .ضرورة االهتمام بتعلم الحروف الهجائية بطريقة كلية ، وتعلم األصوات الشفهية  -

ن عدم وجود ارتباط بين أهداف المنهج وحاجات وميول التالميذ الصم ، باإلضافة إلـى    تبي -
 . افتقار التدريس إلى عنصر التشويق وإثارة اهتمام التالميذ الصم 

أداء التالميذ المعاقين سمعياً الذين تعلموا بالطريقة الكلية أفضل من أداء التالميذ المعـاقين        -
 . بهذه الطريقة سمعياً الذين لم يتعلموا 

ضرورة مراعاة واضعي مناهج تعليم الصم لخصائص هذه الفئة ووضـع المنـاهج فـي                -
  . غوية لديهم للاة درصورة ألعاب وأنشطة تزيد من الق
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  : اهتمام دراسات المجموعة الثانية بالنمو اللغوي للمعاقين سمعياً وذلك من خالل : ثانياً 
  . اقين سمعياً في النمو اللغوي حديد الفروق بين العاديين والمع ت-
فاألطفال الذين تم دمجهم أكثـر      . تحديد مؤثرات الدمج على لغة األطفال المعاقين سمعياً          -

 . واستخداماً لألصوات واللغة . استجابة وتفاعل 

 . األطفال الذين يتمتعون بمهارات لغوية مرتفعة يحققون نمواً في عملية اإلدراك  -

  . للغوية للمعاقين سمعياً بعد التعرض للبرامج اإلرشادية واللغوية تزداد الحصيلة ا -

اهتمام دراسات المجموعة الثالثة بالمناهج والبرامج التعليمية وعالقتها بالنمو اللغوي          : ثالثاً  
  : للمعاقين سمعيا وذلك من خالل 

 للتدريب على بعض     في النمو اللغوي نتيجة    اً ملحوظ اًالتالميذ المعاقين سمعياً يحققون تقدم     -
) لغة اإلشـارة األمريكيـة   ( ،   ) Sawyer, Mماري سوير ( البرامج اللغوية مثل برنامج 

  . أكثر من عملية التواصل الكلي 
 .   ولعب الدور تؤدي إلى تعلم اللغة لدى المعاقين سمعياً  االبتكاريةامالدر -

 . سمعياً تساعد األلعاب التعليمية في تنمية اللغة لدى المعاقين -

  . استخدام ألعاب االتصال يساعد الطالب المعاقين سمعياً على اكتساب مهارة اللغة 

  : وفي ضوء ما سبق يستطيع الباحث تحديد موقع دراسته من الدراسات السابقة فيما يلي 

اهتمام الدراسة الحالية بقياس أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنميـة اللغـة للتالميـذ                 •
  . وهذا البعد لم تتناوله الدراسات ا لسابقة . ن سمعياً في مرحلة الدراسة االبتدائية المعاقي

حيث ركزت الدراسات السابقة على أبعاد أخرى مثل المشكالت ، تنمية المهـارات اللغويـة               
للمعاقين سمعياً وأداء المعاقين سمعياً ، الفروق بين العاديين والمعاقين سـمعياً فـي النمـو                

  .ومؤثرات الدمج على لغة األطفال المعاقين سمعياً اللغوي ، 
 هذه الدراسة بدأت من حيث انتهت الدراسات الـسابقة والتـي تناولـت              إلى أن وفي هذا اإلطار نشير     

المحاور السابق ذكرها سواء المرتبطة بالبرامج والمناهج أو النمو اللغوي أو عالقة المناهج التعليميـة               
 . بالنمو اللغوي 

ي اهتمام الباحث في دراسته ببعد جديد وهو مناهج التعليم العام واستخدامها في تنميـة اللغـة         وهذا يعن 
  : للتالميذ المعاقين سمعياً والذي تحدد في استخدام 

  .  تسمية األشياء -
   اللغة االستقبالية -
  .  فهم قواعد اللغة -
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  .  التعرف على المتشابهات -
  .   المتضادات -
  .  للصور  الربط والتحليل-

وباستخدام الباحث لمظاهر النمو اللغوي في ضوء مناهج التعليم العام في  ظـل القياسـين                
القبلي البعدي يعد إضافة جديدة لم تتناولها ا لدراسات السابقة ، فهي للمعرفة القائمـة باإلضـافة إلـى          

حوث في المجال التربـوي     إمكانية التوصل إلى نتائج تساعد في تراكمية المعرفة ونتائج الدراسات والب          
وبما يساعد القائمين على تعليم هذه الفئـة        .. مما يؤدي إلى إثراء هذا الجانب المرتبط بالمعاقين سمعياً          

  . من  االستفادة بما تحققه هذه الدراسة من نتائج 
  

  : وقد استفاد الباحث من الدراسات والبحوث السابقة في الجوانب التالية 

د الجوانب والعناصر التي تفادتها هذه الدراسات ومن ثم تالفي حدوث أي            يحدت وة  إعداد خطة الدراس   -أ
تكرار أو ازدواج في دراسته انطالقاً من أهمية تراكمية العلم والبدء من حيث انتهـى اآلخـرون ،                  
فكانت نقطة االنطالق في هذه الدراسة أثناء إعداد خطة البحث من خـالل اسـتعراض الدراسـات                 

 . تبطة بمحاور الدراسة وتحديد ما تم التوصل إليه من نتائج السابقة المر

إعداد اإلطار النظري للبحث من خالل اإلطالع  على المداخل واألطر النظرية التي اعتمدت عليها                -ب
 . هذه الدراسات واالستفادة منها في توجيه اإلطار النظري للدراسة 

لنتائج التي توصـلت إليهـا كـل دراسـة مـن            فعن طريق ا  .  إبراز حجم ومدى مشكلة الدراسة       -جـ
استطاع الباحث أن يصيغ مشكلة بحثه ويقـدر أهميتهـا        .. الدراسات السابقة المرتبطة بمحور معين      

 . ويتعرف على أوجه القصور في مناهج المعاقين سمعياً في بعض الدول 

ا يتعلـق بمظـاهر     وخاصة فيم .صياغة فروض الدراسة وتحديد المؤثرات المرتبطة بهذه الفروض          -د
 .  التي يتعرض لها المعاق سمعياً وهي النمو اللغوي تالنمو اللغوي ومحاوره وتحديد أكثر المشكال

وبإطالعه على هذه الدراسات استطاع تحديـد مـنهج          . تحديد أدوات الدارسة والمنهج المستخدم       -هـ
تضح استفادته هنا في تـصميم      لدراسة ومجاالتها وأ  اعلمي يتفق مع طبيعة الدراسة وأهدافها وعينة        

 ).  ضعاف سمع –صم (مقياس النمو اللغوي لدى المعاقين سمعياً 

 أسلوب المعالجات اإلحصائية ، حيث استخدم في دراسته أساليب إحصائية تتفق مـع أهـداف    اختيار -و
شابه مـع  الدراسة وفروضها للوصول إلى النتائج العلمية الدقيقة مسترشداً في ذلك بالدراسات التي تت            

  . دراسته 
تحليل وتفسير نتائج الدراسة من حيث أوجه االتفاق واالختالف بين نتائج هذه الدراسـات والنتـائج                 -ز

 على أهمية النتائج التي توصـلت إ ليهـا الدراسـة ، وتحقيـق     كدالتي توصلت إليها دراسته مما يؤ     
  . اعد في تفعيل النتائج تراكمية المعرفة وصوالً منها إلى  التوصيات واإلجراءات التي تس
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  رابعـل الـالفص

 
 
  الدراسةإجراءات 
  

  .مقدمــــــة 
   .الدراسةمجتمع : أوال  

   .الدراسةعينة :  ثانيا 
   .الدراسةأدوات :  ثالثا 
  .إجراءات التطبيق : رابعا 

   . األساليب اإلحصائية: خامسا 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٩٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  إجراءات الدراسة :الفصل الرابع 
   :دمـــــــةمق -

هذه الدراسة تتبع المنهج شبه التجريبي لما له من اثر جلي في تقدم العلوم فمن خالله يستطيع                  
، ٢٠٠١،العـساف ).( عالمتغير التـاب  ( على النتيجة   ) المتغير المستقل   ( الباحث أن يعرف اثر السبب      

 المجموعة الواحدة   ميفمن خالل هذا المنهج يستخدم الباحث تصم      ) ١٩٨٩عبيدات، وآخرون ،    ) (٢٠٣
ثـم  ،  ) ه ١٤٢٧/ ١٤٢٦(بحيث يطبق على المجموعة مقياس النمو اللغوي في بداية العام الدراسـي   

 العـام علـيهم   م منـاهج التعلـي  ق بعد تطبيذيعيد تطبيق نفس المقياس على نفس المجموعة من التالمي   
 ١٤٢٧ / ١٤٢٦(لدراسـي األول  لحساب الفروق بين القياسين القبلي والبعدي وذلك في نهاية الفصل ا          

 العـام إلـى   موذلك الن هذه الدراسة تتعدى مجرد وصف الظواهر أو وصف واقع مناهج التعلـي             ، )ه
   .اللغوي النمو االمعاقين سمعيا وخصوصالتعرف على اثر استخدام هذه المناهج على الطالب 

  :  مجتمع الدراسة-أوال 
  : يتكون مجتمع الدراسة من 

عاف السمع في الصف األول االبتدائي الملتحقين ببـرامج ضـعاف الـسمع             جميع التالميذ ض   -١
تلميذاً وبالتالي فقد تم استبعاد التالميذ ذوي عيوب        ) ٤٠(وعيوب النطق بمدينة الرياض وعددهم    

 . تلميذاً ) ٨٧(النطق الملتحقين بنفس البرنامج لعدم شمول الدراسة لهم ويمثلون 
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بتدائي الملتحقين ببرامج األمل بمدينـة الريـاض وعـددهم    جميع التالميذ في الصف األول اال      -٢
 .تلميذ  ) ١٤(

  .  تلميذاً من المعاقين سمعياً في الصف األول االبتدائي ) ٥٤(  وبالتالي فإن مجتمع الدراسة يمثل 
   ) ٥( كما هو موضح بالجدول رقم 

  

  )٥(جدول 
   وعينتهيوضح توزيع مجتمع الدراسة

  النسبة  تالميذعدد ال  عدد البرامج  الفئة
    %٧٤  ٤٠  ٨  ضعاف السمع

    %٢٦  ١٤  ٢  الصم
   %١٠٠  ٥٤  ١٠  وعجممال

  
  

  عينة الدراسة  : ثانياً 
  . تلميذ من المعاقين سمعياً ) ٥٤(تمثل عينة الدراسة مجتمع الدراسة بأكمله حيث يمثل 

لصف األول االبتدائي   ببرامج المعاقين سمعياً ل   ) الصم وضعاف السمع    ( وتتوزع عينة المعاقين سمعياً     
   ) : ٦( بمدينة الرياض كما هو موضح بالجدول رقم 

  )٦(جدول 
  يوضح توزيع عينة المعاقين سمعياً بالصف األول االبتدائي ببرامج وفصول األمل بالرياض

  عدد التالميذ
المعاقين سمعيا  برامج  م

  االبتدائية بالرياض

عدد 
الفصو
  ل

ضعاف 
  الصم  السمع

السمع وعيـوب   فصول ضعاف     ١
  -  ٢  ٢  النطق بمدرسة حماد بن سلمة 

فصول ضعاف السمع وعيوب   ٢
  -  ٧  ٢  .حاتم الطائي النطق بمدرسة 

فصول ضعاف السمع وعيوب   ٣
  -  ٣  ٤  سلطانة النطق بمدرسة 

  -  ٧  ١فصول ضعاف السمع وعيوب   ٤



 ١٠١

  بمجمع األمير سلمان النطق 

فصول ضعاف السمع وعيوب   ٥
  -  ١٢  ٢  ن سنان مالك بالنطق بمدرسة 

فصول ضعاف السمع وعيوب   ٦
  -  ٢  ٢  عتبة بن أسيد النطق بمدرسة 

فصول ضعاف السمع وعيوب النطق   ٧
  -  ٦  ٢  بمدرسة المهلب بن أبي صفرة 

فصول ضعاف السمع وعيوب النطق   ٨
  -  ١  ١  بمدرسة اإلمام سعود الكبير

فصول األمل بمدرسة   ٩
  ٥  -  ١  محمد اقبال 

أبي عبيده درسة فصول األمل بم  ١٠
  ٩  -  ١  عامر بن الجراح 

  ١٤  ٤٠  ١٨  ١٠  وعجممال
  : أدوات الدراسة -ثالثاً

قام الباحث بتصميم مقياس النمو اللغوي المصور للمعاقين سمعياً متبعـاً           :مقياس النمو اللغوي المصور     
  : الخطوات التالية 

  :ع الدراسة  اإلطالع على الدراسات و البحوث السابقة ذات العالقة بموضو- ١
تم اإلطالع على عدد من الدراسات  العربية الخاصة بالنمو اللغوي وتبين منها ندرة مقـاييس النمـو                  

إضافة إلى عـدم مالءمـة الدراسـات و         ، اللغوي للعاديين بشكل عام وللمعاقين سمعيا بشكل خاص         
لمرحلـة الدراسـية التـي      البحوث السابقة للدراسة الحالية من حيث الفئة العمرية أو نوع اإلعاقة أو ا            

  :طبقت عليها كما في دراسة كل من 
 الملكاوي حيث أعدت اختبار ذكاء جمعي مصور من سن أربـع إلـى تـسع     دراسة سهام عبد اهللا     - أ

  . م ١٩٧٩سنوات لألطفال العاديين عام 
 األطفال بين الثالثة والـسادسة لألطفـال        ةحيث طبقت على بنية لغ    :  دراسة وحيدة شاهد إسماعيل     -  ب
 .  م ١٩٨٠لعاديين عام ا
حيث طبقت على أطفال أردنيين عاديين بين خمس وسـت سـنوات            :  دراسة عبد الكريم الخاليلة       -  ت

  م ١٩٩٠عام



 ١٠٢

حيث أعدت لقياس النمو اللفظي في مرحلة ما قبل المدرسـة           :  دراسة عبد المنعم عبد اهللا حسيب         -  ث
 . م ١٩٩٠لألطفال العاديين عام 

حيث أعدت برنامجين لالستعداد القرائي لـدى أطفـال الروضـة           : دراسة إيمان زكي محمد أمين        - ج
  م ١٩٩١العاديين عام 

حيث طبقت على الصف الخامس وحتى الـصف الـسابع فـي            : دراسة فواز محمد سالم العبسي        - ح
 . م ١٩٩٧المدارس الخاصة في األردن العاديين عام 

بيراً لألطفال من ثالث إلـى             حيث طبقت على مستوى نمو الكالم فهماً وتع       :    دراسة ربى معوض    - خ
 . م ١٩٩٧  سنوات العاديين عام عأرب
حيث طبقت على عينة من ضعاف السمع من طالب الـصف الـسادس        :  دراسة محمد جعفر ثابت     - د

 . م ٢٠٠٢عام 
حيث طبقت على أطفال ضعاف السمع تتراوح أعمـارهم بـين           : دراسة أسامة احمد محمد خضر        - ذ

 .م ٢٠٠٣ مسنة بمصر عا) ١٢-٩(
 ولذا دعت الحاجة إلى إعداد مقياس للنمو اللغوي يتناسب مع هذه المرحلة التـي يدرسـها التالميـذ                  

ولتحقيق ذلـك قـام الباحـث       ، المعاقين سمعياً  بالصف األول االبتدائي للتحقق من تساؤالت  الدراسة          
  ..  على المقاييس المشابهة للمقياس المراد إعداده عباإلطال

  : تقيس النمو اللغوي لألطفال يلمقاييس واالختبارات الت اإلطالع على ا-٢
  . تم اإلطالع على بعض المقاييس كما هو موضح بالجدول التالي 

  )٧(جدول 
  تقيس النمو اللغوي لدى األطفال  يالمقاييس واالختبارات السابقة الت

  السنة  اسم الباحث  اسم المقياس  م

  ١٩٧٧  Mehrabian  مقياس المهارات اللغوية لألطفال  ١

  ١٩٧٩   فاروق صادق–هدى برادة   بطارية القدرات النفسية اللغوية لألطفال  ٢

  ١٩٨٦  عبد الباسط خضر  مقياس النمو اللغوي لألطفال  ٣

  ١٩٨٩  احمد عواد   بطارية التهيئة اللغوية لطفل ما قبل المدرسة  ٤

اختبار المفردات المصور للكلمة التعبيرية   ٥
  ١٩٩٠  Gardner  الواحدة 



 ١٠٣

  ١٩٩٢  أمال دسوقي   مقياس االرتقاء اللغوي   ٦

  :تحديد الهدف من المقياس : ٣
يهدف مقياس النمو اللغوي الحالي إلى قياس مدى نمو اللغة لدى األطفال المعاقين سمعياً قبـل تطبيـق    

للغة و اللغة االستقبالية وا   ، في تسمية األشياء  ، مناهج التعليم العام وبعدها من خالل سلسلة من الصور          
والربط والتحليـل للـصور     ، والمتضادات، و التعرف على المتشابهات   ، و فهم قواعد اللغة   ،التعبيرية  

  . واألشياء المختلفة
  : إعداد المقياس في صورته المبدئية- ٤

  :بعد إطالع الباحث على مقاييس سابقة أعد مقياسه في صورته األولية من ستة أبعاد كما يلي

  :تسمية األشياء  - أ
اس قدرة الطفل على تسمية الصور وذلك بالتعبير بالكالم أو األشياء عن الصور حيث ينطق  وهو قي

الطفل ضعيف السمع اسم الشئ الذي أمامه أو يشير الطفل األصم بالرمز الذي يدل على ذلك الشئ، 
حيث يقوم  الباحث بعرض الصور على الطفل ) ١٠-١(وقد عرض الباحث في المقياس الصور من 

سمعياً بالترتيب والمطلوب منه معرفه اسم كل صورة من الصور المعروضة وبعد ذلك يقوم المعاق 
لالستجابة ( + ) الباحث بتسجيل استجابات الطفل في الجزء المخصص لذلك وذلك بوضع عالمة 

  .لالستجابة الخاطئة  )  -( الصحيحة وعالمة 
  :  اللغة  االستقبالیة واللغة التعبیریة-ب

 معرفة الطفل ألجزاء الجسم والنقود ونطق األصوات وحروف الكلمـات بـشكل             وذلك من خالل  
صحيح لضعيفي السمع والتعبير عنها إشارياً بالنسبة للصم وأيضاً تسمية األلوان الرئيسة والعـد اآللـي      

وغيرها من العبارات التي تُسهم في قياس مدى قدرة الطفل المعاق سمعياً في االستفادة مـن  ) ١٠(حتى  
-١١(وتكون االستجابة لهذا البعد من خالل عرض الباحث الصور من           ،اهج الدراسية المقررة عليه   المن
  .على الطفل والحصول على االستجابة في ذلك البعد وتسجيلها في النموذج  المخصص لذلك) ٢٠

 – والمفـرد  – المثنـي  –كـالجمع  ) (التعرف على الكلمات عن طريق الصور ( فهم قواعد الكالم     -ج
  ): المؤنث–كر المذ

وهو فهم األطفال لألسماء وقواعد الكالم بعرض مجموعة من صور األشياء المختلفـة التـي               
توجد في حياة الطفل اليومية واألسرية ويطلب منه التعرف نطقاً وكذلك إشارته إلى الصورة الصحيحة               

لبعد مـن خـالل عـرض       لما يطلبه الباحث لألسماء أو قواعد الكالم المختلفة وتكون االستجابة لهذا ا           
على الطفل بالترتيب والمطلوب منه اإلجابة عن األسئلة الموضحة فوق          ) ٣٠-٢١(الصور من    الباحث

  .كل صورة 



 ١٠٤

  :التعرف على المتشابهات في الصور والحروف الهجائية-د
وهو قياس مدي قدرة الطفل المعاق سمعياً على استخراج المتشابه مـن الـصور والحـروف                

ضها عليه بين مجموعة مختلفة من الصور والحروف مما يسهم في زيـادة الحـصيلة               الهجائية بعد عر  
 – ٣١(، وتكون االستجابة لهذا البعد بعرض الباحث الصور من          )م  ١٩٩٨، الروسان  .( اللغوية للطفل 

  .على الطفل والحصول على االستجابة في ذلك البعد وتسجيلها في النموذج المخصص لذلك) ٤٠

  ):اذكر كلمة تحمل عكس معني الكلمة المعطاة(المتضادات  -ه
/ وهو يقيس مدى قدرة الطفل على معرفة بعض المفاهيم وعكسها مثل أن تقول عكـس الليـل                

وتكون االستجابة لهذا البنـد مـن خـالل         . الخ.... النهار وكبير عكسها صغير، طويل عكسها قصير        
الستجابة في ذلك البعد وتـسجيليها      على الطفل والحصول على ا    ) ٥٠-٤١(عرض الباحث الصور من     
  .في النموذج المخصص لذلك

  :الربط والتحليل للصور واألشياء المختلفة -و
 وهي قياس درجة قدرة الطفل على ربط بعض األشياء ببعضها وتحليلها بعرض مجموعة مـن             

س قـدرة  مما يسهم في قيـا ، الخ ....... الصور لسيارة ومحطة بنزين ومفتاح وقفل وقلم جاف وحبارة     
الطفل على الربط بين األشياء وتحليله لهذا الربط من خالل ذكره سبباً لذلك الربط كأن يقول حتى تسير                  

وتكون االستجابة لهذا البعد من خالل عرض الباحـث  . الخ..... السيارة أو لفتح القفل، لكي يكتب القلم     
عد وتـسجيلها فـي النمـوذج       على الطفل والحصول على االستجابة في ذلك الب       ) ٦٠-٥١(الصور من   

  .المخصص لذلك

   :)١ملحق رقم( استطالع أراء المحكمين -٥

من المتخصصين في المناهج وعلم الـنفس والتربيـة الخاصـة     ) ١٤(تم عرض المقياس على     
، ومدى صدقها في قياس كل بعد من أبعاد النمو اللغـوي            ،  المقياس تللحكم على سالمة صياغة عبارا    

 على قياس النمو اللغـوي للمعـاقين        ه وقدرت دة المحكمين مؤيدة لصالحية المقياس    وقد جاءت أراء السا   
  . المالحظات التي أبدوها على الصور والتي تم تعديلها من قبل الباحثضمع وجود بع ، سمعيا 

  : تقنين المقياس على عينة الدراسة-٦
  :  صدق المقياس -أ

مقيـاس النمـو اللغـوي      كمين للقيام بتحكيم     من المح  عددتم عرض المقياس على      :صدق  المحكمين    
وهو ،  % ) ٩٠(ة المحكمين   تذسا األ نكانت نسبة االتفاق علي فقرات المقياس بي      وقد  ، للمعاقين سمعيا   

وقد اشترك في الحكم على صدق      ،  ) ١٦٤ ، ١٩٨٩، عبيدات وآخرون   (ما يعرف بصدق المحكمين       
  :بنود المقياس أعضاء هيئة تدريس من 



 ١٠٥

  .جامعة الملك سعود ، اهج وطرق التدريس بكلية التربية قسم المن -
 .جامعة الملك سعود، قسم التربية الخاصة بكلية التربية  -

 .جامعة الملك سعود، قسم علم النفس بكلية التربية  -

  :  ثبات المقياس -ب
  :وقد جاءت النتائج كما بالجدول التالي ، ) ألفا كرونباخ ( تم حساب الثبات بطريقة 

  )٨(جدول 
  لمقياس النمو اللغوي للمعاقين سمعيا معامالت ثبات ألفا كرونباخ

  معامل ألفا  أبعاد المقياس  م
  ٠,٩١  تسمية األشياء  ١
  ٠,٨٩  اللغة االستقبالية  ٢
  ٠,٩٥  فهم قواعد اللغة  ٣
  ٠,٩٤  التعرف على المتشابهات  ٤
  ٠,٩٦  المتضادات  ٥
  ٠,٩٢  الربط والتحليل للصور  ٦
  ٠,٩٦  الدرجة الكلية  

وهي نسبة تدل على ثبات عال لمقياس النمو        ) ٠,٩٦(يتضح من الجدول السابق أن ثبات المقياس ككل           
  . اللغوي

  :  االتساق الداخلي –ج 
، م١٩٨٦، عـودة  ( بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس) بيرسون (  تم حساب معامل االرتباط     

  . ي كما بالجدول التالي وكانت معامالت االرتباط مرتفعة وه، ) ٢٤٧
  )٩(جدول 

   بعد والدرجة الكليةلمعامالت االرتباط بين درجة ك
  لمقياس النمو اللغوي للمعاقين سمعيا

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  أبعاد المقياس   م
  ٠,٠١  ٠,٨٥  تسمية األشياء  ١
  ٠,٠١  ٠,٨٤  اللغة  االستقبالية  ٢
  ٠,٠١  ٠,٨٧  فهم قواعد اللغة   ٣
  ٠,٠١  ٠,٨٩  تعرف على المتشابهات ال  ٤



 ١٠٦

  ٠,٠١  ٠,٨٦  المتضادات   ٥
  ٠,٠١  ٠,٨٩  الربط والتحليل للصور   ٦

  
 مما يـدل علـى   ٠,٠١يتضح من الجدول السابق داللة جميع معامالت االرتباط عند مستوى       

  . تجانس مكونات المقياس 

  :إجراءات تصحيح مقياس النمو اللغوي : ٨
  :ياءتسمية األش: البعد األول 

يضع المعلم العديد من الصور أمام الطفل المعاق سمعياً ثم يطلب منه إعطاء مسمي كل صـورة وفـي    
   ).-( وفي حالة اإلجابة الخاطئة يعطي الطالب ( + ) حالة اإلجابة الصحيحة يعطي الطالب 

  :اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية: البعد الثاني
ء من الجسم وبعض العمالت الورقية واأللوان إضافة إلى العد من           وفيه يعرض أمام التلميذ صور أجزا     

واحد إلى عشرة وما على التلميذ إال اإلجابة عما يراه نطقاً أو إشارة لما هـو موجـود فـي الـصورة           
   ).-( والخاطئة بعالمة ناقص ( + )  وتسجل استجابته الصحيحة  بعالمة 

  

  :فهم قواعد الكالم: البند الثالث
لم بإعطاء التلميذ بعض المفاهيم عن األكبر واألصغر والجمع والمثني واألفعال كـأن يقـول               يقوم المع 

المعلم ارني التفاحة الصغيرة وأرني التفاحة الكبيرة بعد عرضها عليه فيقول  له أين مجموعة الكـرات                 
ـ                    ا ذكـر   وأين الكرة الواحدة أو يقول  له ماذا يفعل هذا الطفل وذلك كله بعد عرض الصور عليـه كم

وفي حالـة اإلجابـة الخاطئـة       ( + )  سابقاً، وفي حالة إعطاء الطفل االستجابة الصحيحة فإنه يعطي          
   ).-( يعطي 

  :التعرف على المتشابهات في الصور والحروف الهجائية:  البعد الرابع 
وفيها يعرض على التلميذ صور متشابهة بخالف صورة واحدة أو حروف متـشابهة بخـالف حـرف                   

ف، وما عليه إال أن  يبرز نطقاً أو إشارة إلى الصورة المختلفة أو الصور المتشابهة وعلى غـرار            مختل
ذلك الحروف المتشابهة  أو الحرف المختلف، ويتم تسجيل استجابة الطفل  المعاق سمعياً الصحيحة بـ                

   ).-( وفي حالة إجابته الخاطئة بـ ( + ) 

  : المتضادات:الخامسالبعد 
أمام التلميذ صور ألشياء من بيئته ويطلب منه ذكر عكس الـصورة المعروضـة عليـه             وفيها يعرض   

   ). -( والخاطئة بعالمة ناقص ( + ) وتسجل استجابته الصحيحة بعالمة 



 ١٠٧

  :الربط والتحليل للصور واألشياء المختلفة:  البعد السادس  
الً وما على التلميذ إال التنبه إلـى  وفيه يعرض أمام التلميذ صور أشياء من بيئته كقلم وكراس وحقيبة مث    

   ). -( والخاطئة بعالمة ناقص ( + ) العالقة بين الصور السابقة وتسجل استجابته الصحيحة بعالمة  
  

  : زمن تطبيق المقياس -٩
  .ألبعادكل ادقيقة ل) ٤٥ – ٤٠(  المقياس من قبل كل تلميذ ما بين لإلجابة عن بنودالزمن المطلوب 

  :ث أثناء التطبيق األمور التاليةوقد راعي الباح
  .أن يكون الفاحص على دراية وخبره بفقرات المقياس واألدوات الالزمة له -١
 .أن يكون الفاحص له ألفة بالمفحوصين -٢

أن يهيئ الفاحص المكان المناسب لعملية تطبيق المقياس بحيـث يـضبط شـروط اإلضـاءة                 -٣
 .والتهوية واألدوات الالزمة

س بطريقة فردية على المفحوص في جلسات قـصيرة ال تزيـد عـن          أن يطبق الفاحص المقيا    -٤
 .عشرين دقيقة

 .أن يعزز الفاحص أداء المفحوص للمحافظة على استمرارية أداء المفحوص -٥

على الفقرة التي يتوافق فيها أداؤه مـع معـايير تلـك      +  أن يعطي الفاحص المفحوص إشارة       -٦
  ).-( الفقرة، وإال فإنه يعطي إشارة 

ودرجة + على الفقرة التي يحصل فيها المفحوص  على إشارة            ) ١(لفاحص درجة   أن يعطي ا   -٧
  ).-( صفر على الفقرة التي يحصلها فيها المفحوص على إشارة 

أن ينقل الباحث نتائج أداء المفحوص على المقياس إلى استمارة خالصة  النتائج حيث تحـسب               -٨
 .الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس ككل

  :جراءات التطبيقإ: رابعاً
تم تطبيق المقياس على األطفال المعاقين سمعياً بطريقة فردية وذلك في بداية الفـصل الدراسـي األول           

هـ ومن ثم العودة لتطبيقه مرة أخرى في نهاية الفصل الدراسي األول من نفس الـسنة                ١٤٢٦/١٤٢٧
صحيح كـل فقـرة مـن فقـرات          وبعد االنتهاء من ذلك تصحح االستجابة على المقياس وفقاً لمعايير ت          

  .  المقياس

  :أساليب المعالجة اإلحصائية: خامسا
  :لحساب ما يلي  SPSSتم استخدام التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
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  . النسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة -١
  .للتعرف على االتساق الداخلي للمقياس) ارتباط بيرسون( معامل -٢
  .للتأكد من ثبات المقياس ) ألفا كرونباخ( امل  مع-٣
  .لداللة الفروق للعينات المستقلة ) ت( اختبار -٤
  .لداللة الفروق للعينات المرتبطة  ) ت(اختبار  -٥
  .للداللة الفروض بين االختبارات الفرعية للنمو اللغوي للصم وضعاف السمع ) فريدمان( اختبار -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الخامس

  
  

  ا وتفسيرهالدراسةنتائج 
  

  :مقدمـــــة   
  :الدراسة ومناقشتها نتائج  -١

  -:ومناقشتها نتائج الفرض األول : أوالً 

  - :ومناقشتها نتائج الفرض الثاني: ثانياً 

  - :ومناقشتها نتائج الفرض الثالث: ثالثاً 



 ١٠٩

  : ملخص نتائج الدراسة-٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  اه وتفسيرالدراسةنتائج 

  :مقدمة 
 بعرض نتائج كل ثوسوف يقوم الباح، هذا الفصل يتناول الباحث نتائج الدراسة المتعلقة بالفروض في

حيث يبدأ بكتابة نص الفرض ثم عرض األسلوب اإلحصائي المستخدم للتحقق من ، فرض على حده 
قشة نتائج الدراسة وبعد ذلك تتم منا، وبعد ذلك يعرض النتائج التي تم التوصل إليها ، صحة الفرض 

  . والدراسات السابقة ةوتفسيرها في ضوء اإلطار النظري
  : وفيما يلي عرض مختصر للمفاهيم اإلحصائية ومن ثم نتائج الدراسة  

  متوسط الدرجات البعدية  = بعدي /م        عدد األفراد = ن 
  متوسط/  = م    متوسط الدرجات القبلية = قبلي / م
  االنحراف المعياري = ف /ع       متوسط الفروق = ف /م

  . اختبار ت لداللة الفروق بين المتوسطات المترابطة والمستقلة = ت  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها



 ١١٠

  -:نتائج الفرض األول :أوالً 
  :  األول على انه ضينص الفر    
لى توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة النمو اللغوي قبل وبعد تطبيق مناهج التعليم العام ع               -١

  .التالميذ ضعاف السمع 
 لحساب داللـه الفـروق بـين     t-test" ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

أي المقارنة بين متوسطات درجات التالميذ ضعاف السمع فـي          ،متوسط درجات المجموعات المرتبطة   
  .النمو اللغوي بين القياسين القبلي والبعدي 

ق بين درجات التالميذ ضعاف السمع على األبعاد الفرعية لمقياس النمـو اللغـوي              وحساب داللة الفرو  
للتعرف على درجة استفادة التالميذ ضعاف السمع من كل بعد مـن أبعـاد              ، باستخدام اختبار فريدمان    

  .النمو اللغوي 
  : وكانت النتائج كما يوضحها الجدولين التاليين 

  
  
  
  

  )١٠( جدول 
  ضعاف السمع الفروق بين متوسطات درجات لداللة)ت(يوضح قيمة 

   )٤٠=ن(في القياسين القبلي والبعدي للنمو اللغوي 
  الداللة  ت  ع ف  م ف  قبلي-م  بعدي-م  النمو اللغوي
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٤,٨١  ١,٢٨  ٣  ٦  ٩  تسمية األشياء

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٠,٤٣  ١,٨  ٢,٩٧  ٦  ٨,٩٧  االستقبالية اللغة
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٤,٩٣  ١,٣٢  ٣,١٣  ٥,٢٧  ٨,٤  د اللغةفهم قواع

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٧,٥٨  ١,٦٧  ٤,٦٥  ٣  ٧,٦٥  التعرف على المتشابهات
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٦,٩٣  ١,٢١  ٣,٢٥  ٤,٧٨  ٨,٠٣  المتضادات

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١١,٩٥  ١,٥٢  ٢,٨٧  ٥,٤٣  ٨,٣  الربط والتحليل للصور
  ٠,٠٠١ستوىمدالة عند   ٢٧,٢٩  ٤,٦  ١٩,٨٥  ٣٠,٥  ٥٠,٣٥  جة الكليةالدر
  ٣,٦٤٦ =٠,٠٠١ ، ٣٩ح .د      ٢,٤٥٧ =٠,٠١ ، ٣٩ح .   د١,٦٩٧ =٠,٠٥ ، ٣٩ح .د



 ١١١

 يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميـذ ضـعاف        
غوي لـصالح المتوسـط األكبـر وهـو متوسـط القيـاس              الل والسمع في القياسين القبلي والبعدي للنم     

  ٠,٠٠١وهي دالة عند أعلى مستويات الداللة المتعارف عليهـا         ) ٢٧,٢٩" (ت"حيث كانت قيمة    ،البعدي
)  ٥٠,٣٥(ومتوسط درجات القيـاس البعـدي      ، ) ٣٠,٥(وقد كانت قيمة متوسط درجات القياس القبلي        ،

الميذ ضعاف السمع  في القياس البعدي عـن متوسـط           مما يدل على حدوث زيادة لمتوسط درجات الت       
  .  هم في القياس القبلي  للنمو اللغوي تدرجا

كذلك يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط درجات التالميـذ ضـعاف الـسمع علـى                
" ت"حيث كانت قـيم     ، األبعاد الفرعية للنمو اللغوي بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي            

و اللغـة    ، لكل مـن تـسمية األشـياء         ) ١١,٩٥ ،   ١٦,٩٣،  ١٧,٥٨ ،   ١٤,٩٣،  ١٠,٤٣ ،   ١٤,٨١(
، والربط والتحليل للـصور   ، والمتضادات  ، والتعرف على المتشابهات    ، اللغة   دوفهم قواع ، االستقبالية  

ياس   لصالح المتوسط األكبر أي لصالح متوسط الق        ٠,٠٠١ ىعلى الترتيب وهي جميعا دالة عند مستو      
  .البعدي لتطبيق مناهج التعليم العام 

  
  
  

  )١١( جدول 
  االختبارات الفرعيةلداللة الفروق بين " فريدمان" نتائج تحليل التباين األحادي يوضح 

   )٤٠=ن ( للنمو اللغوي للتالميذ ضعاف السمع
  الداللة  ح. د  ٢كا  الرتب -م  ع  م  النمو اللغوي
  ٤,٤  ٠,٨١  ٩  تسمية األشياء

  ٤,٣  ٠,٩٢  ٨,٩٧  االستقبالية اللغة
  ٣,٣  ١  ٨,٤  فهم قواعد اللغة

  ٢,٢  ١,٢  ٧,٦٥  التعرف على المتشابهات
  ٢,٦  ٠,٩٥  ٨,٠٣  المتضادات

  ٤,٢  ٠,٩٢  ٨,٣  الربط والتحليل للصور

لة عند دا  ٥  ٦١,٥٥
  ٠,٠٠١مستوى 
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ضعاف السمع
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القیاس القبلي

القیاس البعدي

 
وق ذات داللة إحصائية بين درجات التالميذ ضعاف السمع على  وجود فريتضح من الجدول السابق

وهي دالة عند مستوى ) ٦١,٥٥) = ( ٢كا(حيث كانت قيمة ، االختبارات الفرعية في القياس البعدي 
مما يعني أن االستفادة من مناهج التعليم العام في تنمية النمو اللغوي للتالميذ ضعاف  ، ٠,٠٠١داللة 

حيث استفادوا أكثر في كل من تسمية األشياء واللغة االستقبالية و الربط ، الدرجة السمع لم يكن بنفس 
  .واستفادوا بدرجة اقل في باقي األبعاد ، والتحليل للصور 

     

  : مناقشة نتائج الفرض األول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميـذ           أظهرت نتائج الفرض األول   
 اللغوي لصالح المتوسط األكبر وهو متوسـط القيـاس         و القياسين القبلي والبعدي للنم    ضعاف السمع في  

  .أي انه قد حدثت تنمية للغة التالميذ ضعاف السمع نتيجة للتعلم باستخدام مناهج التعليم العام، البعدي
وهذه النتيجة تتفـق مـع      ، أي أن للمناهج دور مهم في تنمية اللغة لدى التالميذ ضعاف السمع           

الدراسات السابقة والتي أثبتت أن البرامج التعليمية الحديثة ذات فاعلية في تنمية اللغة لـدى األطفـال                 
 & Timms، و تـايمز ومـاجوري   )م١٩٨٥ (Sawyer ,Mكدراسة ماري سـوير  ، ضعاف السمع 

Marjorio) مـو  والتي توصلت إلى أن األطفال المعاقين سمعيا قد حققوا تقدما ملحوظا في الن  )م١٩٨٦
  .اللغوي نتيجة للتدريب على البرنامج اللغوي



 ١١٣

، ) ١٩٨٨ (.Hymoitz, L et alألين هيموتز وآخرون  وتتفق كذلك مع ما توصلت إليه دراسة
أن لأللعاب التعليمية فاعلية في تنمية اللغـة لـدى المعـاقين     من) م١٩٩١ (.Eogel, Nنانسي فوجل 

  .  سمعيا
 لتدريب التالميذ على استخدام اللغة استخداما قـد يكـون            حيث أن المنهج المدرسي يعتبر وسيلة     

 ويعنـي المـنهج      ، والتعامل مع اآلخرين تعامال اجتماعيا صحيحا     ، لفهم المعلومات   وكوسيلة  ، سليما  
والتـي يفهمهـا فـي    ، الطفل من الكلمات التي يفهمها ويستخدمها في كالمه    ه  المدرسي بزيادة ما يعرف   

وجعل ،  الكلمات التي يعرفها الطفل ذات معنى أكثر دقة          كما يعني بجعل  ، ها  قراءاته ويستطيع استخدام  
، الجمل التي يستخدمها الطفل أكثر صوابا وشموال وتالئم المناسبة أو الموقـف الـذي تـستخدم فيـه                  

وتدريجيا تستخدم اللغة المكتوبة ونظام األرقام كوسيلة هامة تساعد الطفل أيضا علـى النمـو اللغـوي             
كذلك تنوع موضوعات المنهج المدرسي الذي قـدم للتالميـذ          ،  )١٥٣ ،م١٩٨٤  ،إبراهيم ( ،المنشود

 ٥٤،  م ١٩٩٧( حيث أشار إسماعيل و عبد الرؤف       ، ضعاف السمع أدى إلى زيادة محصولهم اللغوي        
ـ    ، إلى ضرورة تقديم المدرسة االبتدائية ألطفالها أشكال لغوية تتناسب معهم           )   ةوتوظف بطريقـة فعال
  : سر استيعابها تي
 والحيوانـات والنباتـات   لالقصص القصيرة الهادفة في مجاالت التهذيب والقيم واآلداب والفـضائ   -١

  .والبحر ونشاطات المجتمع وما يميل إليه الطفل من موضوعات
 .األخبار المدرسية والمحلية  -٢

 .الخبرات الشخصية التي يمر بها الطفل  -٣

 .ية الكلمات التي تلقى في اإلذاعة المدرس -٤

 . وصف المشاهدات التي يرونها في الرحالت والزيارات العامة والخاصة  -٥

 . القصيرة وبعض األحاديث النبوية ةبعض اآليات والسور القرآني -٦

 .المواقف االجتماعية وما يشيع فيها من ألفاظ وعبارات  -٧

 .وصف الصور التي يرونها -٨

ية واألساسية للقراءة لدى التالميـذ      وقد نمى منهج التعليم العام مجموعة من المهارات الضرور        
حصة للتربية اإلسالمية واللغة العربية منهـا       ) ٢١(حيث تتضمن الخطة الدراسية عدد       ،ضعاف السمع 

حـصص للتربيـة   ) ٥(وعـدد   ، حصة للرياضيات   ) ٢(وعدد  ، حصص للتدريب السمعي والنطق   ) ٥(
مع اهتمام المعلم بـان     ، للغة لدى التالميذ    وهو ما يعني االهتمام بالمواد التي تنمي ا       . الرياضية والرسم 

وان ينطقوا ويستعملوا هذا النطق في التفـاهم مـع        ، يصغي التالميذ ضعاف السمع بواسطة السماعات       
وقـد  . ويقرأوا حتى يتمكنوا من استعمال كتبهم كوسيلة لإلدراك والتواصل مـع اآلخـرين            ، اآلخرين  

لقيام بالتدريب السمعي لألطفـال ضـعاف الـسمع فـي           راعى الباحث بعض االعتبارات المهمة عند ا      
  :حصص التدريب السمعي منها ما يلي 
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  .اقتران السمع بالرؤية واللمس عند التدريب السمعي  -
 .مالءمة فنيات التدريب السمعي مع قدرات الطفل السمعية  -

ة لألطفـال  ربط الخبرات المصاحبة الستخدام المعينات السمعية بأشياء مقبولة وذات معنى بالنـسب         -
 .المعوقين سمعيا 

 . إشعار الطفل المعاق سمعيا بوجود صوت أثناء الحصص  -

 .تعليم الطفل المعاق سمعياً من خالل سماع أصوات حية مألوفة في البيئة  -

  :ثالثة اقتراحات للمساعدة على النمو اللغوي لألطفال وهي) ٢٠٥، ٢٠٠٠(وتقدم رضوان 
،  طريق تدريب خاص للطفل علـى مفـردات اللغـة والكـالم    وذلك عن، التركيز على اللغة نفسها    -

  .والهدف من هذا النشاط هو أن يقول الطفل عددا كبيرا من الجمل
حيـث  ، التركيز على االتصال وهذا اكبر من التركيز على اللغة نفسها ولكن كيف يتعلم الطفل اللغة               -

 واتصاله بهم يـساعد كثيـرا       مع مشاركة الكبار  ، يلعب الطفل مع األطفال اآلخرين في مثل سنه         
 .على النمو اللغوي لدى الطفل

فالبد أن يكون التدريب الشخصي المقدم لطفـل مرتبطـا          ، الربط بين الذخيرة اللغوية للطفل ونموه        -
 .بتفكيره ونموه والذخيرة اللغوية لديه

مما يفـسر   ، ع  وقد راعى الباحث هذه المقترحات عند تدريس مناهج التعليم العام للتالميذ ضعاف السم            
 .   ارتفاع مستوى النمو اللغوي للتالميذ ضعاف السمع بعد دراستهم لمناهج التعليم العام 

وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات درجات التالميذ ضعاف         ) ١٠(كذلك يتضح من جدول     
  .لبعديالسمع على  األبعاد الفرعية للنمو اللغوي بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس ا

ويرجع ذلك لقيام معلمي التالميذ ضعاف السمع لمراعاة بعض التطبيقات التربوية عنـد قيـامهم           
  : ومن هذه التطبيقات ما يلي ، بتدريس مناهج التعليم العام للتالميذ ضعاف السمع 

فطفل هذه المرحلـة ال يـستطيع أن يـتعلم    ، التعلم يبدأ من المحسوس متنقال إلى المجرد    -١
 . المجردة إال من خالل الخبرات العملية المحسوسةالمفاهيم 

فكلمـا تكـررت    ، التدريب والمران مهمان في إتقان التعلم خصوصا لدى تعلم المهارات            -٢
 .وطال مران التلميذ عليها أتقن مثل هذا النوع من السلوك ، الخبرة 

، جب التركيـز عليـه   التعلم الوظيفي أو القابل لالنتقال إلى الحياة العملية هو التعلم الذي ي   -٣
 .فالتلميذ يتعلم تركيب الجملة ليوظفها في كتابة رسالة أو موضوع

مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ حتى يمكن تحقيق أعلى درجة من الكفاية في مواقـف          -٤
 )١٠٢، ١٩٩٦، أبو لبدة .( التعلم 

ة لدى التالميذ في العمليـة      أن هناك وسائل متعددة لتنمية الثروة اللغوي      ) ٥٥، ١٩٨٣(  ويرى مجاور   
وال يـؤدي هـذا     ، حيث يلعب المنهاج والمعلم دورا كبيرا في تنمية الثروة اللغوية للتالميذ          ، التعليمية  



 ١١٥

بل يؤديه معه معلمو المواد الدراسية األخرى بأساليب لغويـة متنوعـة مـن    ، الدور معلم اللغة وحده     
والتفاعـل مـع    ، ة والمالحظة والممارسة واالحتكاك     أهمها العمل على زيادة خبرات التالميذ بالمشاهد      

  .والقراءة الواسعة ، المواقف االجتماعية المختلفة 
من أن األطفال ضـعاف الـسمع يمكـن         ) ١٣٧، م٢٠٠٥( وهذا يتفق مع ما أشار إليه الظاهر        

تكـون  إما من خالل دمجهم مع أقرانهم العاديين وخاصة هؤالء الـذين            ، تعليمهم في المدارس العادية   
) بالـديجتال   (إذ يمكن أن تجعلهم المعينات السمعية الحديثـة والمـسماة           ، درجة فقدانهم للسمع بسيطة   

يتعلمون بشكل طبيعي مع أقرانهم العاديين برعاية بسيطة من قبل المؤسسة التعليمية وبـشكل خـاص                
 المقدمة في   وتكون الرعاية ، ويمكن وضع بعضهم في صفوف خاصة ضمن المدرسة العادية          ، المعلم  

ويجري تعليمهم وتدريبهم من قبل معلـم تربيـة         ، هذه الصفوف أكثر من وضعهم في صفوف عادية         
  .خاصة أو اختصاصي عالج نطق وكالم 

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أبعـاد النمـو اللغـوي لـدى          ) ١١(ويتضح من جدول    
  تحسن لجوانب النمـو اللغـوي جميعهـا     أي انه قد حدث   ، التالميذ ضعاف السمع في القياس البعدي       

واللغـة  ، حيـث زاد متوسـط  تـسمية األشـياء    ، ولكن لم يكن التحسن بنفس القدر في كل الجوانب         
، والتعـرف علـى المتـشابهات       ، أكثر مـن فهـم القواعـد        ، والربط والتحليل للصور    ،االستقبالية  
حيـث أن   ، م للتالميذ  ضعاف السمع      وهذا من جوانب قصور تدريس مناهج التعليم العا       ، والمتضادات

ويرجع ذلك إلى أن مناهج     ، عدم تحسن الجوانب كلها بنفس القدر تؤدي إلى إضطرابات لغوية للتلميذ            
التعليم العام بالمملكة العربية السعودية مؤلفة بناءا على دراسات متأنية لخصائص التالميـذ العـاديين               

  . بالمرحلة االبتدائية
  

  -:فرض الثاني نتائج ال:ثانياً 
  :  الثاني على انه ضينص الفر    
توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة النمو اللغوي قبل وبعد تطبيق مناهج التعلـيم العـام                "  -٢

  ."على التالميذ الصم 
 لحساب داللـه الفـروق بـين     t-test" ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

أي المقارنة بين متوسطات درجات التالميذ الـصم فـي النمـو            ،عات المرتبطة متوسط درجات المجمو  
  .اللغوي بين القياسين القبلي والبعدي 

وحساب داللة الفروق بين درجات التالميذ الصم على األبعاد الفرعية لمقياس النمو اللغـوي باسـتخدام     
  .بعد من أبعاد النمو اللغوي للتعرف على درجة استفادة التالميذ الصم من كل ، اختبار فريدمان 
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  : وكانت النتائج كما يوضحها الجدولين التاليين 
  

  )١٢( جدول 
  لداللة الفروق بين متوسطات درجات الصم)ت(يوضح قيمة 

  )١٤=ن(في القياسين القبلي والبعدي للنمو اللغوي 
  الداللة  ت  ع ف  م ف  قبلي-م  بعدي-م  النمو اللغوي

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٥,٧٤  ٠,٧٣  ٣,٠٧  ٣,٣٥  ٦,٤٣  تسمية األشياء
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١١,٤٤  ٠,٢٨  ٣,٢٢  ٣,٢١  ٦,٤٣  االستقبالية اللغة 

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٣,٢٢  ٠,٨٣  ٢,٩٣  ٣  ٥,٩٣  فهم قواعد اللغة
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٦,٨٤  ٠,٨٣  ٣,٧١  ٠,٩٣  ٤,٦٤  التعرف على المتشابهات

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٧,٨٨  ١,٠٥  ٢,٢١  ٣,٠٧  ٥,٢٨  المتضادات
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٠,٢٣  ١,٠٧  ٢,٩٣  ٢,٠٧  ٥  الربط والتحليل للصور

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٢٠,٥٥  ٣,٣٤  ١٨,٣٥  ١٥,٣٦  ٣٣,٧١  الدرجة الكلية
  ٤,٢٢١ =٠,٠٠١ ، ١٣ح .د         ٢,٦٥ =٠,٠١ ، ١٣ح .        د١,٧٧١ =٠,٠٥ ، ١٣ح .د

من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ الصم فـي              يتضح  
حيث كانـت   ، اللغوي  لصالح المتوسط األكبر وهو متوسط القياس البعدي         والقياسين القبلي والبعدي للنم   

قيمـة  وقد كانت     ،٠,٠٠١وهي دالة عند أعلى مستويات الداللة المتعارف عليها           ) ٢٠,٥٥" (ت"قيمة  
مما يـدل علـى   )  ٣٣,٧١(ومتوسط درجات القياس البعدي    ، ) ١٥,٣٦(متوسط درجات القياس القبلي     

هم في القياس القبلي     تحدوث زيادة لمتوسط درجات التالميذ الصم  في القياس البعدي عن متوسط درجا            
  .  للنمو اللغوي 

صم على  األبعاد الفرعية     كذلك يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط درجات التالميذ ال          
 ،  ١٥,٧٤" (ت"حيـث كانـت قـيم       ، للنمو اللغوي بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي          

و اللغة االسـتقبالية واللغـة      ، لكل من تسمية األشياء      ) ١٠,٢٣ ،   ٧,٨٨،  ١٦,٨٤ ،   ١٣,٢٢،  ١١,٤٤
، والربط والتحليل للـصور     ، المتضادات  و، والتعرف على المتشابهات    ، اللغة   دوفهم قواع ، التعبيرية  

  لصالح المتوسط األكبر أي لصالح متوسط القياس         ٠,٠٠١ ىعلى الترتيب وهي جميعا دالة عند مستو      
  .البعدي لتطبيق مناهج التعليم العام 

  )١٣( جدول 
  االختبارات الفرعيةلداللة الفروق بين " فريدمان" نتائج تحليل التباين األحادي يوضح 
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   )١٤=ن (و اللغوي للتالميذ الصم للنم
  الداللة  ح. د  ٢كا  الرتب -م  ع  م  النمو اللغوي
  ٤,٩  ٠,٨٥  ٦,٢  تسمية األشياء

  ٤,٨  ١  ٦,٤  االستقبالية اللغة
  ٣,٩  ١,٢  ٥,٩  فهم قواعد اللغة

  ٢,١  ٠,٧٤  ٤,٦  التعرف على المتشابهات
  ٢,٨  ١,١  ٥,١  المتضادات

  ٢,٦  ١,٢  ٥  الربط والتحليل للصور

٥  ٣٠,٧  
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القیاس البعدي

  
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التالميذ الـصم علـى             يتضح من الجدول السابق   

وهي دالة عنـد مـستوى      ) ٣٠,٧) = ( ٢كا(حيث كانت قيمة    ، االختبارات الفرعية في القياس البعدي      
ا يعني أن االستفادة من مناهج التعليم العام في تنمية النمو اللغوي للتالميذ الصم لـم                مم ، ٠,٠٠١داللة  

واستفادوا بدرجـة  ، حيث استفادوا أكثر في كل من تسمية األشياء واللغة االستقبالية  ، يكن بنفس الدرجة    
   .  اقل في باقي األبعاد 

  : مناقشة نتائج الفرض الثاني   

ي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميـذ           أظهرت نتائج الفرض الثان   
أي ،  اللغوي لصالح المتوسط األكبر وهو متوسط القياس البعدي        والصم في القياسين القبلي والبعدي للنم     

  .انه قد حدث تنمية للغة التالميذ الصم من خالل استخدام مناهج التعليم العام
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كثر أبعاد النمو اللغوي تحسن من خـالل دراسـة الـصم            أن أ ) ١٣(وكذلك أثبتت نتائج جدول     
ويتضح كذلك أن األبعاد المكونة للنمو اللغوي لم تتحـسن          ، لمناهج التعليم العام كان بعد تسمية األشياء        

بنفس القدر وإنما كان هناك فروق دالة بين درجات التالميذ الصم على األبعاد الفرعية للنمـو اللغـوي             
لتعليم العام وهي مصممة خصيصا للتالميذ السامعين لم تراعي خصائص المعاقين           مما يؤكد أن مناهج ا    

وان كان هناك تحسن ملحوظ في جميـع جوانـب النمـو         ، وخصوصا خصائص النمو اللغوي   ، سمعيا  
  . اللغوي وان كان ليس بنفس القدر 

 مـع الدراسـات   وهذه النتيجة تتفق، أي أن للمناهج دور مهم في تنمية اللغة لدى التالميذ الصم     
السابقة التي أثبتت أن األلعاب التعليمية الحديثة ذات فاعلية في تنمية اللغة لدى األطفال الصم عبد النبي                 

بان خطة تطوير اللغة لدى األصم تعتمد       ) ١٢٩ ، ٢٠٠٠(وتتفق جزئيا مع ما ذكره القمش       ، ) ٢٠٠١(
ويجب تعلـيمهم   ،  واألساليب الشفوية    ضرورة تعليم األطفال الصم بواسطة الطرق     " على فكرة مؤداها    

عندئـذ يمكـن    ، والنطق بأفضل قدرة لديهم     ، استغالل كمية السمع المتبقي لديهم وطريقة قراءة الشفاه         
ويجب أن تتطـور  ،  أن تزود الطفل بكل ما يحتاج إليه خالل الفترة األولى في المدرسة    ةلأللفاظ الشفوي 

ويجـب أن ال  ، صوصاً من خالل مدارس الحضانة واالبتدائيـة     اللغة من خالل أحداث الحياة الفعلية خ      
ويجب أن يكون لديهم متسع من الوقت لتعلم        ، تكون األفكار التي تقدم لألطفال مجردة ويصعب شرحها         

ويجب تعلم اللغة عن طريق السمع وقـراءة الـشفاه   ، والتعامل معها  خصوصاً لغة بيئتهم الوطنية  ةاللغ
لم اللغة عن طريق القراءة والكتابة مباشرة بل يجب أن تكون القراءة والكتابـة              وال يمكن تع  . ،والنطق  

  .شيئين مكملين للغة التي سبق لهم وتعلموها بالطريقة الكلية 
ولما كان األطفال الصم يجهلون لغة الكتب المدرسية وال يملكون نفس القدر من المعارف التـي                

وغالبا ما يلتحقون بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائيـة        ،يملكها األطفال الذين يسمعون في نفس سنهم        
  .سنة ) ١٥-٦(وأعمارهم ما بين 

إن الصمم يؤثر على اللغة المكتوبة لدى الصم، لذلك فإن طبيعة اللغة المكتوبة لدى الصم كانت                
 وعدد  موضوعا للعديد من الدراسات قامت بتحليل كتابات التالميذ الصم، من حيث طبيعة تلك الكتابات،             

  :األخطاء التي يقعون فيها أثناء الكتابة، وقد أوضحت نتائج تلك الدراسات ما يلي
  .أن الجمل التي يكتبها التلميذ األصم، أقصر من الجمل التي يكتبها التلميذ العادي -
  .التلميذ األصم ال يستخدم جمال كثيرة في الكتابة -
  .بناء األصم للجمل بسيط وغير مركب -
  .ة المكتوبة لدى التالميذ الصم مفككة وغير مترابطة المعنى ومحدودةالتركيبات اللغوي -
التلميذ األصم ال يلتزم عند ترتيبه لكلمات الجملة، بالقواعد النحوية، ويتوقـف ترتيبـه لهـا علـى             -

  .تسلسلها في ذهنه كلغة إشارة
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الـنقط علـى أو     التلميذ األصم يقع في الكثير من األخطاء عند الكتابة، والتي تتمثل في عدم وضع                -
  .تحت الحروف، أو كتابة جزء من الكلمة في سطر والجزء اآلخر في السطر التالي

هناك العديد من الدراسات ووجهات النظر التي ترسم صورة كئيبة فيما يتعلق بمهارات القراءة              
تمـاد  لدى التالميذ الصم، حيث تتأثر مهارة القراءة بدرجة كبيرة بوجود اإلعاقة الـسمعية، نظـرا الع               

  .عملية القراءة على النمو اللغوي
وتلك النتائج توضح مدى انخفاض مستوى القراءة لدى التالميذ الصم، الذي يجدون صعوبة في              
تحويل الرموز المرئية للكلمات المكتوبة إلى أصوات بعكس التلميذ العادي الذي يحول الرموز المرئيـة            

نوع العالقة التي تربط بين الكلمات بعضها البعض،        للكلمات إلى أصوات ويقوم في نفس الوقت بإيجاد         
ليخرج في النهاية بتصور عقلي معين عن معنى الكلمة وذلك في إطار الجملة، ومعنى الجملة في إطار                 
الفقرة، ومعنى الفقرة في إطار الفكرة العامة للموضوع، وهو ما يفتقده التلميذ األصم الـذي غالبـا مـا          

 على أنها رموز مرئية، وأحيانا ينجح في تعرف معناهـا، عنـدها يتـذكر               ينظر إلى الكلمات المكتوبة   
اإلشارة الدالة على معناها، ومن خالل معرفته بتلك الكلمات القليلة والمتفرقة في النصوص المكتوبـة،               

  .قد يستطيع أن يستنتج مضمون الفكرة الرئيسية التي يدور حولها النص
ن خالل هذه الصفوف على تطوير وإنمـاء المهـارات           ويرى بعض المربين أنه ينبغي العمل م      

  : التالية والتي تعتبر أساسية للقراءة 
  ).والرموز الصوتية المعبرة عن كل منها ، تسلسلها، أسمائها( معرفة حروف األبجدية العربية-
  .   اكتساب حصيلة من المفردات التي يمكن للطفل التعرف عليها بمجرد النظر الخاطف-
  .ارب الطفل وخبراته السابقة واإلضافة إليها بما يؤدي إلى تنمية لغته  أغناء تج-
  .  االستمتاع بالفترات المخصصة في دروس القراءة لرواية القصص والحكايات-
  .  فهم المواد والموضوعات القرائية البسيطة المصممة بلغة وعبارات معروفة للتلميذ األصم -
  
  
، ٢٠٠، عبيد    . (نه من التعرف على الكلمات الجديدة وتعلم معانيها        أساليب مختلفة تمك   ء تنمية وبنا  -

  ). ١٠٥-١٠٤ ، ٢٠٠١،سالمة و أبو مغلي (و  ) ١٧٠-١٦٩
وقـد  ، وهذه المهارات القرائية ما هي إال مهارات لتنمية اللغة لدى التالميذ الصم في نفـس الوقـت               

كان طفل معاق سمعيا أو طفـل عـادي   اعتمد تصميم منهج التعليم العام على إثراء لغة الطفل سواء   
حيـث تتـضمن   ، حيث أن تنمية اللغة هي ما تصبوا المدارس االبتدائية لتنميته لدى التالميذ         ،السمع  

حصص للرياضيات  ) ٦(وعدد  ، حصة للتربية اإلسالمية واللغة العربية      ) ٢٣(الخطة الدراسية عدد    
 وهو ما يعني االهتمام بالمواد التـي تنمـي          .حصص للتربية الرياضية والفنية     ) ٥(وعدد  ، والعلوم  

  .اللغة لدى التالميذ 



 ١٢٠

انه ينبغي أن تشكل القراءة     )  ١٠٢ ، ٢٠٠١(و سالمة و أبو مغلي      ) ١٦٧، ٢٠٠١( وترى عبيد     
 من سائر مواد الدراسة وأنشطتها التي يذكر منها اللعـب والـرحالت وسـرد               أوالكتابة جزءا ال يتجز   

إذ أن ،كزيارة الحديقة مـثال ، نطالق من خبرة يكون األطفال قد مروا بها معا   ومن المهم اال  ، الحكايات  
فالكلمـة المكتوبـة   ، ذلك يطمئن المعلم إلى أن األطفال يفهمون ما يكتبه على اللوح أو على الـسبورة           

تعتبر الوسيلة األساسية التي يعتمد عليها الصم في الحصول على المعرفة والتواصل مع اآلخرين مـن                
ومن المصادر األخرى الجيدة للقراءة والكتابة القصص والحكايات فاألطفال جميعـا مولعـون       ، هم  حول

وبعد أن يتأكد المعلم من أن التالميذ يفهمون القصة يطلب منهم رسـم المواقـف               ، باإلنصات للحكايات 
اء المدرسـة   كذلك يشجع المعلم التالميذ على الحديث عن خبراتهم الخاصة في فن          ، المختلفة في القصة    

ويقوم بشرح معنى الجمل التي يكتبها على السبورة ويقراها بصوت عال ويطلب منهم أن              ،أو في البيت    
 .      يقرؤها بصوت عال ويشرحوا معناها باإلشارات أو اإليماءات أو الرسوم 

انه من الطبيعي أال تختلف المواد التي تقدم لألفراد الصم          ) ٦١، ٢٠٠٠( في حين يرى يوسف   
صم مع تعـديل بـسيط      لل مهافجميع المواد التي تقدم للسامعين يمكن تعلي      ، هم من السامعين    ائن نظر ع

ويمكـن  ،واء باللغة العربيـة أو غيرهـا  سلبعض المواد التي تعتمد أساسا على اللفظ كالقراءة والتالوة        
  .اءة تعديل ذلك بالمطالبة بالكتابة للحركات أو كتابة التالوة عند الطلب من الصم القر

بأنه يجب أن يتوفر لألطفال الصم منهج دراسي خاص         ) ٢١٣، ١٩٩٩(بينما ترى زينب شقير     
وان يتوفر لهم نوعا خاصا من التعلـيم        ، وان يتعلموا مبادئ المعرفة من قراءة وكتابة وحساب         ، بهم  

  .يتضمنه التعليم المهني المناسب 
تنفيذ مناهج التالميـذ الـصم، بمراعـاة        البد أن نؤكد على ضرورة قيام من يتولى مهمة تخطيط و          
  :طبيعة النمو المعرفي لديهم من خالل االهتمام بالجوانب التالية

ضرورة مالءمة خبرات المنهج مع المستوى العام لمعدل ذكاء التالميذ الصم، حتى يتحقق الـتعلم                -١
لتلميـذ األصـم   المثمر، ولذا البد من مراعاة أال تكون خبرات المنهج أعلى من المستوى العقلـي ل  

  .فينصرف عنها، أو أقل من مستواه فال تتحدى تفكيره

  .تقديم الخبرات المباشرة القريبة من حيث المكان والزمان -٢

  .تدرج المعلومات التي تقدم للتالميذ الصم من المحسوس إلى المجرد ومن البسيط إلى المركب -٣

حياتية من خالل ربط المواد النظرية      ضرورة االهتمام باكتساب التالميذ الصم المهارات العملية وال        -٤
بالمواد العملية، بحيث تصبح خبرات المنهج أكثر وظيفة بالنسبة للصم، بدال مـن التركيـز علـى                 

  .عملية التحصيل
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عند صياغة محتوى المناهج، البد من مراعاة إمكانية تحويل اللغة المكتوبة إلـى لغـة اإلشـارة،                  -٥
 األصم، ولكي يتمكن كل مـن المعلـم والمـتعلم مـن             بحيث يسهل شرح وتفسير المحتوى للتلميذ     

  .استخدام الكتاب المدرسي

ضرورة اهتمام الطرق والوسائل واألنشطة، باستخدام الصور واألشـكال التوضـيحية والرسـوم              -٦
وكل ما يخاطب حساسة البصر لدى التلميذ األصم، نظرا لقـوة           .. والخرائط والنماذج والمجسمات  

  .هذاكرة األشكال والصور لدي

ضرورة وضع خرائط للمفاهيم المختلفة، التي ينبغي أن يكتسبها التلميذ األصم بشكل متدرج علـى                -٧
مستوى المراحل التعليمية المختلفة، على أن تعرض تلك المفاهيم فـي المنـاهج الدراسـية، مـع                 

  .توصيف بعض الطرق واالستراتيجيات التدريسية المناسبة لتدريس تلك المفاهيم

اليب تقويم جديدة، ال تعتمد على مهارات الكتابة والقراءة لدى الـصم، علـى أن               ضرورة تبني أس   -٨
  .تركز تلك األساليب على مهارات االتصال الخاصة بالصم

  :ضرورة مراعاة المنهج للفروق الفردية الموجودة لدى التالميذ الصم وذلك من خالل ما يلي -٩

  . المختلفة للتالميذ الصمتنوع خبرات المنهج بحيث تتالءم مع المستويات العقلية -

  .التركيز على التعليم الفردي، وتدريب المعلمين على فنياته وأساليبه المختلفة -

  .تنوع مداخل وطرق واستراتيجيات التدريس -

  .تنوع طرق االتصال بالتالميذ بالصم -

  .تنوع األنشطة المدرسية، مع مراعاة اهتمامها بتنمية مهارات االتصال لدى التالميذ الصم -

  .وع وتكامل أساليب التقويم، بحيث تشمل جميع جوانب النمو المختلفة لدى التالميذ الصمتن -

على المعلم أال يقارن بين مستويات التالميذ بعضهم ببعض، وأن ينظر إلى كل تلميذ على أنه حالة                   -
 .فردية، على أن تتم المقارنة بين المستوى الحالي للتلميذ األصم ومستواه في الفترة السابقة

  -:اومناقشتهنتائج الفرض الثالث :ثالثاً 
  :  الثالث على انه ضينص الفر    

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة النمو اللغوي بعد تطبيق مناهج التعليم العام بين التالميـذ                  " 
   "الصم وضعاف السمع 

داللـه الفـروق بـين     لحساب  t-test" ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
أي المقارنة بين متوسطات درجات التالميذ الـصم والتالميـذ      ،متوسط درجات المجموعتين المستقلتين     
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وكانـت النتـائج كمـا      . ضعاف السمع في النمو اللغوي بعد االنتهاء من دراسة  مناهج التعليم العام                
  :يوضحها الجدول التالي 

  
   )١٤( جدول 

  روق بين متوسطات درجات الصملداللة الف)ت(يوضح قيمة 
   في النمو اللغوي ضعاف السمعو 

  النمو اللغوي  )١٤=ن(صم   )٤٠=ن(ضعاف السمع 
  ع  م  ع  م

  الداللة  ت

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٩,٨٣  ٠,٨٥  ٦,٤٣  ٠,٨٢  ٩  تسمية األشياء
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٨,٢٧  ١,٠٢  ٦,٤٣  ٠,٩٢  ٨,٩٧  االستقبالية اللغة 

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٦,٨٧  ١,٢١  ٥,٩٣  ١,٠١  ٨,٤  غةفهم قواعد الل
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٠,٩٨  ٠,٧٤  ٤,٦٤  ١,١٦  ٧,٦٥  التعرف على المتشابهات

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٨,٤٩  ١,٠٧  ٥,٢٨  ٠,٩٥  ٨,٠٣  المتضادات
  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ٧,٩  ١,٢٤  ٥  ١,٣٨  ٨,٣  الربط والتحليل للصور

  ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ١٣,٦٨  ٣,٠٧  ٣٣,٧١  ٤,١٦  ٥٠,٣٥  الدرجة الكلية
  ٣,٥٥١ =٠,٠٠١ ، ٥٢ح .د         ٢,٤٣٣ =٠,٠١ ، ٥٢ح .        د٠,٦٨٤ =٠,٠٥ ، ٥٢ح .د

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات التالميـذ               
 متوسـط درجـات ضـعاف       الصم وضعاف السمع في النمو اللغوي  لصالح المتوسط األكبـر وهـو            

  ٠,٠٠١وهي دالة عند أعلى مستويات الداللة المتعارف عليهـا      ) ١٣,٦٨" (ت"حيث كانت قيمة    ،السمع
ومتوسـط درجـات القيـاس البعـدي        ، ) ٥٠,٣٥(وقد كانت قيمة متوسط درجات ضعاف الـسمع           ،
 درجـات   مما يدل على حدوث زيادة لمتوسط درجات التالميذ ضعاف السمع عن متوسـط            )  ٣٣,٧١(

  . في القياس البعدي ةالتالميذ الصم في النمو اللغوي كدرجة كلي
ـ   فكذلك يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ ضعا            ط السمع ومتوس

درجات التالميذ الصم في األبعاد الفرعية للنمو اللغوي على القياس البعدي لصالح التالميـذ ضـعاف                
لكل من تسمية األشياء     ) ٧,٩ ،   ٨,٤٩،  ١٠,٩٨،  ٦,٨٧،  ٨,٢٧،  ٩,٨٣" (ت"حيث كانت قيم    ، السمع    

، والمتـضادات   ، والتعرف على المتشابهات    ، اللغة   دوفهم قواع ، و اللغة األستقبالية واللغة التعبيرية      ، 
  لصالح المتوسط األكبر     ٠,٠٠١ ىعلى الترتيب وهي جميعا دالة عند مستو      ، والربط والتحليل للصور    

  . ح متوسط درجات التالميذ ضعاف السمع في القياس البعدي لتطبيق مناهج التعليم العام أي لصال
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  : مناقشة نتائج الفرض الثالث 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميـذ           أظهرت نتائج الفرض الثالث   
توسط األكبر وهـو متوسـط      اللغوي  لصالح الم    والقياس البعدي للنم   ضعاف السمع والتالميذ الصم في    

درجات التالميذ ضعاف السمع أي انه قد حدثت تنمية للغة بدرجة أعلى للتالميذ ضعاف الـسمع عـن                  
  . التالميذ الصم نتيجة للتعلم باستخدام مناهج التعليم العام

ويرجع هذا الفرق بين التالميذ ضعاف السمع والتالميذ الصم في النمو اللغوي من خالل منـاهج        
وذلك الستفادة ضعاف السمع من مناهج التدريب الـسمعي     ، يم العام لصالح التالميذ ضعاف السمع       التعل

لمناهج ) ١٧٩-١٧٨ ، ٢٠٠١(وتحقق بعض األهداف التي حددتها عبيد         ، باستخدام المعينات السمعية    
  :التدريب السمعي للتالميذ المعاقين سمعيا بدرجة بسيطة ومتوسطة  

 . نطق بعض الكلمات القصيرة -.   ت اآلخرين االستجابة إلى تعبيرا -

 . التعبير عن حاجاته الشخصية -.            الحيوانات  اإلشارة إلى -

 . استخدام كلمات في جمل مفيدة -.           استخدام أفعال لها معنى  -

 .المساهمة في األلعاب الجماعية  -

ـ   وقد دلت التجارب الحديثة في كثير من البالد فوائد إش    طراك األطفال المصابين بضعف متوس
والتي تضم عدداً قليالً مـن التالميـذ ضـعاف    ، في السمع في وحدات لضعاف السمع بالمدارس العامة    

السمع والذين يحتاجون إلى المعين السمعي والى أجهزة مكبرات الصوت خاصة في التعليم الذي يعتمـد                
مة يشتركون مع األصحاء في النشاط المدرسي وقـد         ولكن بوجودهم في المدارس العا    ، على إتقان اللغة    

يستطيع بعضهم عندما يتحسن مستواهم التعليمي االشتراك مع الطلبة األصحاء في كثير مـن الـدروس                
  )  ١٨٩، ٢٠٠٠، عبيد  . (خاصة العملية منها 

أن البرامج التعليمية الموضوعة لمجموعة من     ) ١٠١-١٠٠ ، ٢٠٠١(ويرى سالمة و أبو مغلي      
وتتزايـد  ، الب المعاقين سمعيا الذين يدرسون في غرفة دراسية واحدة تتنوع طبقا لدرجة إعـاقتهم               الط

ويمكن إرجاع التفاوت بين هؤالء     ، درجة هذا التفاوت بوجه خاص في مجال تنمية اللغة وتعلم مهاراتها            
  :األطفال في هذا المجال إلى العناصر التالية 

  .تسلسل موضوعاته بالنسبة لكل طفل إذ يمكن تعيين محتواه و: المنهج  -
إذ يمكن بالنسبة لكل طفـل      :  طرق التواصل المستخدمة في استقبال المعلومات أو التعبير عنها           -

أن نحدد طرق التواصل التي يستخدمها بفاعلية أكثر وتأثير قوي في استقبال المعلومات اللغويـة          
لي كوسيلة لتلقـي المعلومـات اللغويـة        فقد يستخدم بعض األطفال التواصل الك      ، اوالتعبير عنه 

وقد يستخدم بعض األطفال التواصل الكلي كوسيلة لتلقـي المعلومـات ولكنـه             ، والتعبير عنها   
 .يفضل استخدام الكالم كوسيلة أفضل للتعبير عنها 
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، فقد يتعلم بعض األطفال بشكل أفضل من خالل ما يسمى التدريس المـنظم              : طريقة التدريس    -
ضهم بشكل أفضل من خالل ما يسمى بالطريقة االستكشافية وطريقة الخبرة اللغوية            وقد يتعلم بع  
 . لتعلم القراءة 

يتفاوت األطفال في مقدار ونوع التمارين والتدريبات التـي يحتـاجون إليهـا             : مقدار التدريب    -
دام لتساعدهم على اكتساب المفاهيم اللغوية وتكوين ثروتهم اللفظية وتعهدها بالتـذكر واالسـتخ            

 .المالئم 

فتعلم اللغة لبعض األطفال يعد نشاطاً مكافئاً في حد ذاته          : مكافأة الطفل وتعزيز استجابات التعلم       -
وبالتالي قد يحتاجون إلـى قليـل مـن         ، فهم يحبون المدرسة ويقبلون على تعلم اللغة بأنفسهم         ، 

   .التعزيز المعد والمخطط له كي يستمر اهتمامهم وإقبالهم على تعلمها 

 .و موقع الدرس من اليوم الدراسي ،طول الدرس ومدته -

إذ يمكن توزيع األطفال في مجموعات تعليمية بحيث تتراوح بـين           : نوع المجموعات التعليمية     -
ثالثة إلى ثمانية أطفـال مـع       ( أو مجموعة صغيرة    ،) طفل واحد فقط مع معلمه      ( واحد لواحد   

 األطفال المعوقين سمعيا في إطار الـدمج فـي          ويمكن وضع ،أو مع فصل بأكمله     ، ) معلم واحد 
 .مجموعات مع أقرانهم العاديين أو مع من يقومون بمساعدتهم من الناحية السمعية 

أن استراتيجيات البرامج التعليمية الالزمة لألطفال الـصم         ) ١٩٠ ، ٢٠٠٠( وترى عبيد     
لذين يواجهون مشكالت تعليميـة     تختلف اختالفا واضحاً عن االستراتيجيات المستخدمة مع األطفال ا        

فاألطفال ضعاف السمع لديهم القدرة على اكتساب مهارات الكالم والتقاط          ، ناتجة عن ضعف السمع     
، األصوات المستخدمة في اللغة من خالل حاسة السمع حتى وان كانـت هـذه الحاسـة ضـعيفة                   

تمكينهم من التعلم مـن خـالل       والمشكلة الرئيسية في تعلم هذا النوع من األطفال تتمثل في محاولة            
يمكن تحقيق هذا األمر فـي كثيـر مـن األحيـان            ، أساليب التعلم المستخدمة مع األطفال العاديين       

، باستخدام المعينات السمعية وزيادة التركيز على تدريب هؤالء األطفال علـى القـراءة الجهريـة                
لمناهج التعليمية التي تصمم أصـالً      والغالبية العظمى من هؤالء األطفال يستطيعون فهم واستيعاب ا        

  .لفصول األطفال العاديين في السمع 
 فمثل هؤالء   ، فإنهم يواجهون مشكالت فريدة خاصة بهم      – من الناحية األخرى     –م  صأما األطفال ال  

.  وال يستطيعون اسـتيعاب اللغـة المنطوقـة   ،األطفال منذ ميالدهم وهم ال يسمعون أي نوع من الكالم     
 األهمية التي يجب أال تغيب عن أذهاننا هي أن وضع خطة تعليمية مالئمة لهؤالء األطفال                الحقيقة بالغة 

عدم قدرتهم على السمع، بل أيضا البد أن تولي اهتماما بعدم قدرتهم علـى              ط  ال تأخذ بعين االعتبار فق    
ل بوجه عام    يمكن القو  ،تنمية وتطوير المهارات الخاصة بالكالم واستخدام اللغة من خالل حاسة السمع          

أن تعليم هؤالء األطفال ربما يحتاج إلى نوع من التقنيات ذات طبيعة خاصة ربما تجعل منهـا أعمـق                   
  .التقنيات المستخدمة في مجال التربية الخاصة على وجه العموم
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أن دراسات عديدة أظهرت وجود فـروق ضـخمة بـين         ) ٧٦، ٢٠٠٤( وقد ذكر الدماطي    
فبالنسبة إلى التركيـب    ، من التركيب البنائي للغة ومحتوى هذه اللغة      الصم واألطفال العاديين في كل      

  بتحليل االستجابات اللفظية التـي   Brannonقام برنون ) طريقة بناء الجمل وتركيبها (البنائي للغة 
لمجموعـة  ) الصم   – ثقيلي السمع    –العادين في سمعهم     ( األطفالاستجاب بها ثالث مجموعات من      

 النتيجة التي وصل إليها من تحليل استجاباتهم أن مجموعة األطفال ثقيلي السمع             وكانت، من الصور   
قد استخدموا في استجاباتهم عدداً قليالً من ظروف الزمان والمكان واألحـوال وكـذلك الـضمائر                

أمـا  ، واألفعال المساعدة بصورة اقل مما استخدمه األطفال العاديون في استجاباتهم لنفس الـصور              
ألطفال الصم فقد استخدموا عدداً اقل بكثير مما استخدمه ثقيلو السمع مـن حـروف الجـر            بالنسبة ل 

  .وظروف الزمان أو المكان أو األحوال باإلضافة إلى الضمائر 
، أن مظاهر النمو اللغوي تتأثر بدرجـة اإلعاقـة         ) ١٧٧، ٢٠٠٥(ويرى سليمان والببالوي    

وعلـى ذلـك    ، لمشكالت اللغوية والعكس الصحيح     فكلما زادت درجة اإلعاقة السمعية كلما زادت ا       
أو ، يواجه األفراد ذوو اإلعاقة السمعية البسيطة مشكالت في سماع األصوات المختلفة أو البعيـدة               

كما يواجهون مشكالت لغوية تبدو في صعوبة       ، في فهم موضوعات المحادثات والحوارات المختلفة       
وفي صـعوبة تكـوين     ،  المدرسي إذا كانوا طالباً      من المناقشات الدائرة داخل الفصل    % ٥٠سماع  

في حين يواجه األفراد ذوو اإلعاقة السمعية المتوسـطة مـشكالت فـي فهـم               ، المفردات اللغوية   
وبالتالي يواجهون صعوبات فـي     ، المحادثات والمناقشات الجماعية وتناقص عدد المفردات اللغوية        

اقة السمعية الشديدة يواجهون مـشكالت فـي سـماع          في حين أن األفراد ذوو اإلع     ، التعبير اللغوي 
  . األصوات العالية وتمييزها وبالتالي مشكالت في التعبير اللغوي 

  
  

  ملخص النتائج -٢
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ ضعاف الـسمع فـي القياسـين                  -١

وفهـم  ، و اللغة  االستقبالية     ، تسمية األشياء   ( ة اللغوي كدرجة كلية وكأبعاد فرعي     والقبلي والبعدي للنم  
علـى الترتيـب   ، ) والربط والتحليل للـصور ، والمتضادات ، والتعرف على المتشابهات   ، اللغة   دقواع

  .     لصالح متوسط القياس البعدي لتطبيق مناهج التعليم العام ٠,٠٠١ ىوهي جميعا دالة عند مستو
 بين متوسطات درجات التالميذ الـصم فـي القياسـين القبلـي     وجود فروق ذات داللة إحصائية      -٢

ـ ، و اللغة  االستقبالية    ، تسمية األشياء   ( كدرجة كلية وكأبعاد فرعية    ووالبعدي للنم   اللغـة  دوفهم قواع
على الترتيب وهـي جميعـا      ، ) والربط والتحليل للصور  ، والمتضادات  ، والتعرف على المتشابهات    ،

  .   لصالح متوسط القياس البعدي لتطبيق مناهج التعليم العام   ٠,٠٠١ ىدالة عند مستو
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ الصم وضعاف السمع في النمو               -٣ 
والتعرف ، اللغة   دوفهم قواع ، و اللغة االستقبالية    ، تسمية األشياء   ( اللغوي كدرجة كلية وكأبعاد فرعية    

على الترتيب وهي جميعـا دالـة عنـد         ، ) والربط والتحليل للصور  ،  والمتضادات   ،على المتشابهات   
  .  بعد تدريس مناهج التعليم العام عليهم ك  لصالح متوسط درجات ضعاف السمع وذل٠,٠٠١ ىمستو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سسادالفصل ال
  
  

  توصيات الدراسة
  

  
  : توصيات الدراسة-١
  : البحوث المقترحة-٢
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  التوصيات -١
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي 

 أوالً توصيات خاصة بالبرامج والمناهج المعاقين سمعياً 

مراعاة خصائص المعاقين سمعياً وتحديد أهداف المناهج التعليمية بما يخدم التالميـذ العـاديين               )٩
 . والمعاقين سمعياً على حد سواء 

 التعليم العام لتوسيع مدارك ومفاهيم المعاقين سمعياً فـي جميـع   إثراء الجانب اللغوي في مناهج    )١٠
 ).االجتماعية ، النفسية ، واللغوية ( الجوانب 

دمج المعاقين سمعياً مع العاديين دمجاً كلياً ويتحقق ذلك من خالل سياسة الدمج فـي مـدارس                  )١١
 . التعليم العام 

ي التدريس للمعاقين سمعياً نظراً ألهميـة       االهتمام بتوفير وسائل اإليضاح التي تعين المعلمين ف        )١٢
 . هذه الوسائل 

أعداد وتصميم مناهج التعليم العام معتمدة على منهج النشاط واأللعاب التعليمية لما لها من أثـر                 )١٣
ويمكـن تحقيـق هـذه      في تنمية اللغة لدى التالميذ بصفة عامة والمعاقين سمعياً بصفة خاصة            
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لتربويين في المناهج وطرائق التدريب وتشكيل لجنـة علـى    التوصية باالستعانة بالمتخصصين ا   
الكفاءة في القيام بهذا    مستوى وزارة التربية والتعليم تضم هؤالء المتخصصين من ذوي الخبرة و          

  .اإلجراء 

االهتمام بدراسة االحتياجات الفعلية للمعاقين سمعياً وخاصة االحتياجات التعليمية واالجتماعيـة            )١٤
برامج المناسبة في ضوء نتائج هذه الدراسات ويتحقق ذلك باالهتمام بإجراء           حتى يمكن تصميم ال   

هذه الدراسات من خالل االستعانة بالجهات والمؤسـسات األكاديميـة مـع االسـتعانة بنتـائج              
الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت حول هذا الموضوع لالستفادة منها فـي تـصميم هـذه      

 . البرامج 

وذلـك مـن خـالل االسـتعانة بـالبرامج      . آللي في تعليم المعاقين سـمعياً  استخدام الحاسب ا  )١٥
المخصصة لهذه الفئات وبما يتفق مع طبيعة المرحلة ، مع أهمية تدريب المعلمين على استخدام               
هذه التقنيات في تعليم المعاقين سمعياً واالستفادة منها وتوظيفها في خدمـة العمليـة التعليميـة                

باإلضافة إلى تدريب التالميذ المعاقين سمعياً أنفسهم علـى اسـتخدام           . وب  وتحقيق النمو المطل  
 .   الحاسب اآللي في عملية التعليم واالستذكار 

ويقوم بوضع هذا الدليل    .. إعداد دليل إرشادي للمعلم لالسترشاد به في التدريس للمعاقين سمعياً            )١٦
يئة التدريس في الجامعة أو مـن       نخبة من المتخصصين التربويين المؤهلين سواء من أعضاء ه        

ويساعد هذا الدليل المعلم فـي التـدريب   . ذوي الكفاءات العلمية من العاملين في وزارة التربية         
مع االستعانة بأساليب وطريقة التدريس الحديثة التي تتفق مع طبيعة وخصائص المعاقين سمعياً             

 . والمرحلة العمرية لهم 

  : لنمو اللغوي لدى المعاقين سمعياً التوصيات المرتبطة با: ثانياً 
ضرورة اهتمام الوالدين بالجلوس مع أبنائهم ذوي اإلعاقات السمعية والتحدث معه ألطول فتـرة             )١

ممكنة مما يؤدي إلى النمو اللغوي ويمكن االستعانة هنا ببعض البرامج التي يـشاهدها المعـاق                
 .ن للتحديث فيهويتحدث فيها الوالدين مع األبناء أو اختيار موضوع معي

تنظيم برامج لتوعية الوالدين بأساليب العناية بنظافة السماعات الطبية والتعامـل مـع اإلعاقـة                )٢
ويمكن تحقيق ذلك من خالل قيام المدرسة بتنظيم هـذه          .. السمعية واالهتمام باحتياجات المعاق     

  عيل تنفيذها توصل هذه الفكرة وتفالبرامج واالستعانة بمجلس اآلباء ومجلس األمهات في 

اهتمام الوالدين بالتواجد مع  االبن المعاق أثناء جلسات التدريب السمعي حتى يتكـسب الخبـرة                 )٣
 .والمهارة ويتمكن من القيام بتدريبه في المنزل أو في فترة اإلجازات المدرسية 

توعية الوالدين بأهمية عرض االبن المعاق سمعياً على متخصص في السمع كل فتـرة وجيـزة                 )٤
ويمكـن  . تعرف على حجم الضرر الذي أصاب األذن وكيفية العنايـة بهـا وعـدم إهمالهـا          لل



 ١٢٩

االستعانة في تحقيق هذه التوصية بمكاتب التوجيه واإلرشاد والمرشـد الطالبـي فـي  داخـل                 
 . المدرسة للمعاونة في القيام بهذه المهمة 

يساعده على توسيع نطاق العالم     أهمية اصطحاب الوالدين البنهم المعاق سمعياً في السفريات مما           )٥

 .المحيط به ومن ثم ازدياد حجم التفاعل واكتساب قدر اكبر من اللغة والنمو اللغوي

توسيع نطاق الحياة االجتماعية للمعاق سمعياً وذلك بإشراكه في األنشطة والرحالت المدرسية أو              )٦

ي والمعلمـين تفعيـل هـذه      األسرية وتستطيع أدارة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة والمرشد الطالب       

 .ها ومساعدته على االندماج فيهاالمشاركة وتوجيه المعاق إلى أنواع األنشطة التي يفضل

إشباع احتياجات المعاق سمعياً وخاصة النفسية واالجتماعية وذلك بتـوفير الحـب واالطمئنـان           )٧

بعض درجـات  معاملة الطفل على أنه فرد عادي ال ينقصه سوى وسواء في المدرسة أو األسرة     

للسمع ، حتى ال يصاحبه الشعور بالنقص ومن ثم االنسحاب من الحياة االجتماعية واألكاديميـة               

 . فيما بعد 
  
  

  : التوصيات المرتبطة بالمناهج والبرامج التعليمية وعالقتها بالنمو اللغوي للمعاقين : ثالثاً 

 المعـاقين سـمعياً وذلـك لجـذب     أهمية استخدام المعلمين للوسائل التعليمية المناسبة لألطفال      )١
 . اهتمامهم نحو الشخص الذي يتكلم ومساعدتهم على االندماج معه 

مراعاة المعلمين داخل الفصول لألسلوب الصحيح لتجليس المعاقين سمعياً وذلـك بـأن يـتم                )٢
جلوسهم قرب الواجهة األمامية للغرفة وفي جانب واحد منها على أن  تكون المـسافة بيـنهم                 

  التواصل مع المدرس ومع التالميذرس مترين وذلك للتمكن من قراءة لكالم وتحقيقوبين المد

ضرورة أن يكون المعلم قدوة في تعامله مع المعاقين سمعياً وذلك من خالل اتجاهاته االيجابية                )٣
 للتالميـذ نحوهم بتقديرهم ومراعاة ظروفهم وعدم السخرية منهم حتى ال يكون المعلم مثـال              

 .ملين مع زمالئهم المعاقين اآلخرين في تعا

إلمام المعلمين بخصائص اإلعاقة السمعية والمعاقين سمعياً واحتياجاتهم وكيفية التعامل معهـم             )٤
وتحقيق ذلك من خالل تثقيف المعلم لنفسه بالقراءة حول هذه الموضـوعات باإلضـافة إلـى                

ف العلمية التي تنعكس    اللتحاق بدورات تدريبية تساعد على اكتساب المهارات الالزمة والمعار        
 . في تعامله مع المعاقين سمعياً
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ضرورة التزام المعلمين بالكالم بصورة طبيعية مع التالميذ المعاقين سمعياً حتى يتعلم المعـاق     )٥
مخارج الحروف ومن ثم ينمو لديه الجانب اللغوي ويمكن أن يتحقق ذلـك أثنـاء الحـصص                 

 . اليوم الدراسي وداخل الفصل أو أثناء ممارسة األنشطة خالل 

أهمية إلمام المعلمين الذين يعملون مع المعاقين سمعياً بكيفية تفحص المعينات السمعية يوميـاً               )٦
يتم تدريبهم على أساليب الفحـص مـن خـالل االسـتعانة بـالفنيين      ،.. للتأكد من أنها تعمل   

  . المختصين في تلك األجهزة من خالل حلقة تنشيطية قصيرة لمدة يوم واحد 
) وسائل اإليضاح ( اعاة المعلمين أثناء التدريس للمعاقين سمعياً باستخدام المعينات البصرية          مر )٧

 . بكثرة نظراً ألهميتها في مساعدتهم على التحصيل ومتابعة الدروس وجذب اهتمامهم 

مساعدة التالميذ المعاقين سمعياً على االندماج مع أقرانهم العاديين أثنـاء ممارسـة األنـشطة          )٨
وا من محاكاتهم في النطق وتعلم اللغة ونظراً لما لعملية الـدمج مـن مـردود نفـسي                  ليتمكن

 . واجتماعي وأكاديمي 

محاولة التقليل من المشتتات السمعية والبصرية داخل القاعة الدراسية حتـى ال تـؤثر علـى                 )٩
 . األطفال المعاين سمعياً الذين يستخدمون معينات سمعية 

الميذ المعاقين سمعياً أثناء شرح الدرس حتـى يـستطيعوا قـراءة          أهمية وقوف المعلم أمام الت     )١٠
 . الكالم ومتابعة مخارج األلفاظ مما يؤدي إلى النمو اللغوي 

ضرورة االستعانة بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة أثناء عملية التعلـيم للمعـاقين سـمعياً         )١١
 ..اللغوية لمساعدتهم على متابعة المعلم ومن ثم نمو اللغة والمهارات 

  الدراسات المقترحة  -٢

  . مناهج التعليم العام وعالقتها بالتحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا  -٧
  . اثر استخدام الكمبيوتر في التدريس على النمو اللغوي للمعاقين سمعيا  -٨
  فاعلية استخدام منهج النشاط في تدريس مادة الرياضيات على تنمية القدرات العقلية للمعاقين سمعيا -٩

 . فاعلية استخدام األلعاب التعليمية في تدريس اللغة العربية على التحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا- ١٠

 الكفايات التعليمية لمعلمي التالميذ المعاقين سمعيا وعالقتها بالنمو اللغوي للطالب واتجاهاتهم نحـو         -٥
  .التعليم

  .و اللغوي والتوافق النفسي لهم  تأثير دمج المعاقين سمعياً بالمدارس العادية على النم-٦
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  المراجع
  

  

  

  

  المراجع العربية 

  المراجع األجنبية 
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  :اجع العربية المر
  .دار هارون للطباعة والنشر: بيروت.  المجلد الرابعلسان العرب) . ١٩٩٥. ( ابن منظور -
دار :اإلسـكندرية  . المنـاهج المعاصـرة  .)٢٠٠٠.(رجب احمد ، فوزي طه والكلزة  ، إبراهيم   -

  .منشاة المعارف

ط  .         (وتقويم أثرهـا   المناهج أسسها وتنظيماتها  ). ١٩٨٤.(عبد اللطيف فؤاد  ،  إبراهيم    -
  .مكتبة مصر: القاهرة ).٦

 .أضواء على الحديث في رعاية وتأهيل وتعليم المعوقين سـمعيا         .)٢٠٠٠.(يوسف هاشم   ،   إمام -
العـدد  .(القاهرة. ية التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بمصر       النشرة الدور 

 ) .٥٦ – ٤٤ص ص (، ) ٦٦

إعداد كتب القراءة للتالميذ المعوقين سمعيا في الحلقة األولى مـن  ).١٩٩٣.(بدر النعيم ، أبو العزم  -
ـ  .  غير منـشورة  رسالة ماجستير .التعليم األساسي في ضوء أهداف المرحلة      ، ةكليـة التربي

 .جامعة الزقازيق

مكتبـة   :  الكويت .المناهج الميسرة لمرحلة التعليم األساسي    ).٢٠٠١. (صبحي حمدان   ، أبو جالله  -
 .الفالح

 .دار القلم: دبي . هج المرحلة االبتدائيةامن). ١٩٩٦. (عبد اهللا على، أبو لبده -
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ه بـالنمو اللغـوي     برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية وعالقت     ) . ٢٠٠٣. (أسامه، احمد -
: معهد الدراسـات العليـا للطفولـة      .  غير منشورة  رسالة ماجستير .  لألطفال ضعاف السمع  

 .جامعة عين شمس

 برنامج مقترح في التربية األسرية للتلميذات الـصم بالمرحلـة           . )٢٠٠٢. (فاطمة كمال ،  احمد -
ـ    ي رسالة ماجـست   . الخاصة ن احتياجاته ءوضاإلعدادية المهنية في     كليـة  . شورةر غيـر من

 .التربية، جامعة قناة السويس
النمـو النفـسي االجتمـاعي    (األطفال مرآه المجتمـع  . ) ١٩٨٦. (محمد عماد الدين    ،  إسماعيل -

 .وزارة الثقافة واألعالم :الكويت،سلسلة عالم  المعرفة).للطفل

 .معاقينمقدمة في أساليب التنمية اللغوية لل     ). ١٩٩٧. (محمد، مصطفي و عبد الرؤف   ، إسماعيل -
 .دار القلم: دبي

 رسـالة ماجـستير   .بنية لغة الطفل ما بين الثالثة والسادسة   ) . ١٩٨٠. (وحيده شاهد   ، إسماعيل -
 .الجامعة العمانية:عمان . غير منشورة

: جـدة  . التعليم االبتدائي دراسة منهجية   ).  ١٩٩٩.( نور الدين    ،سعيد و عبد الجواد   ، بامشموس -
 .دار البالغة للنشر 

ندوة الطفل   . بطارية القدرات النفسية واللغوية   ) . ١٩٧٩. ( فاروق محمد ، هدى وصادق    ،رادة  ب -
 .جامعة عين شمس: كلية التربية . 

الـشركة المتحـدة    : القـاهرة   . الفكر التربوي في رعاية الطفل األصم     ). ١٩٧٨. (لطفي  ، بركات -
 .للنشر والتوزيع 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: يروت ، باكتساب اللغة).  ١٩٨٤. (كمال، بكداش -

اثر استخدام برنامج لغوي على النمو النفسي االنفعـالي لـدى           ) . ١٩٩٦. (سهير محمد   ، توفيق -
معهد الدراسات العليـا للطفولـة      .  غير منشورة  رسالة ماجستير . األطفال المعوقين سمعيا    

 . جامعة عين شمس:

لقرائية لدى عينة من ضعاف السمع من طـالب الـصف         القدرات ا ) . ٢٠٠٢. (محمد جعفر ، ثابت -
 مجلـة   ).دراسـة مقارنـة     ( السادس االبتدائي والصف الثالث المتوسط في مدينة الرياض         

: القـاهرة ،) ٤العـدد  ( ، ١٢المجلـد   . مرابطة األخصائيين النفسيين ران،الدراسات النفسية 
 . مكتبة االنجلو المصرية  



 ١٣٤

 . أساسيات المناهج التعليميـة وأسـاليب تطويرهـا       ). ٢٠٠٠ . (عبد الرحمن عبد السالم   ، جامل -
 .دار المناهج: عمان

حرمان الطفل من الوالدين وعالقته بنموه اللفظـي فـي        ). ١٩٩٠. (عبد المنعم عبد اهللا     ، حسيب   -
معهـد الدراسـات العليـا للطفولـة        .  رسالة ماجستير غير منشورة    .مرحلة ما قبل المدرسة   

 .جامعة عين شمس:

دراسة أثر تعلم لغة أجنبية في سن مبكرة  على مـستوي النمـو     ). ١٩٨٦. (عبد الباسط    ،خضر -
جامعـة  : كليـة التربيـة     . ه غير منـشورة      رسالة دكتورا  .اللغوي للطفل في لغته القومية    

 .الزقازيق

على مستوي النمـو    ) توحيد،قراءة، فقه ( اثر تعلم العلوم الدينية     ). ١٩٩٠. (عبد الباسط   ، خضر -
 .جامعة األزهر : القاهرة، المؤتمر الدولي للطفل في اإلسالم. وي للطفلاللغ

  

 .مؤسسة الوراق : عمان . اإلعاقة السمعية) .١٩٩٧. (جمال ، الخطيب  -

 .دار الفكر:  عمان . مقدمة  في اإلعاقة السمعية). ١٩٩٨.(جمال ، الخطيب -

 مكتبـة    :الكويـت    .  الخاصـة  المدخل إلى التربية  ). ١٩٩٧. (جمال و الحديدي، منى   ، الخطيب -
 .الفالح للنشر والتوزيع 

دار  : عمان. تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية       ). ٢٠٠٤. ( جمال ،الخطيب -
 .وائل للنشر والتوزيع

تطوير القدرة على النطق عند أطفال أردنيين بين سن         ). ١٩٩٠.(عبد الكريم احمد رشيد     ، الخاليلة -
 .  الجامعة األردنية: كلية التربية .  منشورة ر غي رسالة ماجستير.نواتسنتين وست س

 .حمكتبة الفال: الكويت .  المناهج المعاصرة).  ١٩٨٥.(الدمرداش ، سرحان ، عبد المجيد  -

: القـاهرة ). ترجمة سيد الطواب وآخرون   ( ،) ٢ط. (مدخل علم النفس  ) . ١٩٨٣.(لندا  ، دافيدوف -
 .ةالمكتبة األكاديمي

مطـابع  : الرياض . تعليم اللغة لألطفال الصم وضعاف السمع     ). ١٩٩٣. (ناصر بن سعد    ، بيسالد -
 . الكتاب

 :الريـاض   . المدخل إلى اإلعاقة السمعية والمعـوقين سـمعيا       ) . ٢٠٠٤. (عبد الغفار ، الدماطي -
 : .مركز القويفل للنسخ



 ١٣٥

: الريـاض   . وقين سمعياً محاضرات في النمو اللغوي لدى المع     ). ٢٠٠٥. (عبد الغفار   ،الدماطي   -
 .مركز القويفل للنسخ

العالقة بين تفاعل األم مع طفلها وارتقاء اللغـة لديـه فـي المرحلـة      ) . ١٩٩٢. (أمال، دسوقي -
 .جامعة القاهرة : كلية اآلداب. غير منشورة  رسالة ماجستير.  سنوات٤-٢العمرية من 

المنـاهج  ). ١٩٩٩. (يوسـف ، عنزي عبد الرحيم و يونس ، سمير و ال        الرشيدي ، سعد و سالمه،     -
 .مكتبة الفالح: الكويت . الدراسية

 .)مقدمة في التربيـة الخاصـة     (سيكولوجية األطفال غير العاديين      .)١٩٨٩ ( .فاروق ،الروسان -
 .دار الفكر للطباعة والنشر  :عمان ).١ط(

 . لفكردار ا: عمان. ٣ط.سيكولوجية األطفال غير العاديين). ١٩٩٨. ( فاروق،الروسان -

  
 

 .دار الفكر: عمان . تعليم المناهج اللغوية والدينية لدى األطفال). ٢٠٠٠. (فاروق، الروسان -

 . مكتبة دار السالسل : الكويت. األطفال هذه األمانة الكبرى) . ١٩٩٣. (محمد جواد ، رضا -

و المصرية  مكتبة االنجل :القاهرة   . كيف تعد طفل الروضة لتعلم القراءة      .)٢٠٠٠.(فوقية  ، رضوان -
. 

 دار  :القاهرة . الرعاية التربوية للصم والبكم وضعاف السمع      .)٢٠٠٣. (أحالم عبد الغفار   ،رجب -
 .الفجر للنشر

ثنائي الثقافة كأحدث التوجهـات العالميـة فـي    /ثنائي اللغة) ٢٠٠٥.( طارق بن صالح ، الريس   -
مواكبـة التحـديث    : وديةندوة التربية الخاصة في المملكة العربية الـسع       .تربية وتعليم الصم  
 ) .تحت الطبع(جامعة الملك سعود: الرياض.والتحديات المستقبلية

  . دار وائل : عمان . اإلعاقة السمعية). ٢٠٠٣. (إبراهيم عبد اهللا ، الزريقات-

فلسفة تربية ذوي الحاجات الخاصة وتنظيم تعليمهم ). ١٩٩٨. (إبراهيم عباس ،  الزهيري-
  . الشرقمكتبة زهراء: القاهرة.

 بناء اختبارات مهارات الفهم في القراءة الصامتة لـدى          . هـ )١٤١٥. (متعب محمد ، الزهراني -
رسـالة   . تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية         

 .مكة المكرمة: جامعة أم القرى ، كلية العلوم االجتماعية.  غير منشورةماجستير



 ١٣٦

 .مكتبة الرشد: الرياض . المنهج أسسه ومكوناته). ٢٠٠١. (محمد بن سعد ، مالسال -

 نـور الـدين     ، محمد و متولي، مصطفي و عبد العزيز عبد اهللا و الخطيب، محمد شحات        ،السنبل -
للنـشر   دار ألخريجـي  :  الرياض   .   نظام التعليم في المملكة العربية السعودية       .)١٩٩٦(.

 .والتوزيع
المنهاج مفهومه وتـصميمه وتنفيـذه،      ). ١٩٩٧. (خليل يوسف ،  و الخليلي  ىيفة عل خل، السويدي   -

 .دار القلم :  دبي  . وصيانته

 . المناهج واألساليب فـي التربيـة الخاصـة      ). ٢٠٠١. (سمير، عبد الحافظ  وأبو مغلي      ، سالمه -
 .دار اليازوري: عمان

 .دار الزهراء : الرياض  . قون سمعياًاالمع) . ٢٠٠٥( أيهاب  ، يعبد الرحمن والببالو، سليمان  -

  
 

مكتبـة  : الريـاض  . المناهج التعليميـة  ).٢٠٠٤. (دأحمد محم ،شوقي السيد و أحمد     ، الشريفي -
 .الراشد

قاموس التربية الخاصة وتأهيـل غيـر       ). ١٩٩٢. (عبد الغفار ، الشخص، عبد العزيز و الدماطي     -
 .مكتبة االنجلو المصرية :  القاهرة.  العاديين

علم نفس الطفولة، األسس النفسية واالجتماعيـة  ).١٩٩٨.  (عبد المجيد،زكريا و سيد  ، يربينالش -
 .دار الفكر للطباعة والنشر:  القاهرة.  والهدي اإلسالمي

.  اللعب وتنمية اللغة لدى األطفـال ذوي اإلعاقـة العقليـة          ). ٢٠٠١. (سهير محمد سالمة  ، شاش -
 .دار القاهرة: القاهرة 

مكتبة النهـضة  :  القاهرة   )  ٢ط(   اللغة والتواصل  تاضطرابا) . ٢٠٠١.  (مود  زينب مح ، شقير -
 . المصرية

 .دار اليازوري العلمية :عمان . اإلعاقة السمعية) .٢٠٠٢. (عصام،الصفدي  -

: جامعـة الملـك سـعود     ) . ٢ط. ( سيكولوجية التخلف العقلي   . ) ١٩٨٢(فاروق محمد   ، صادق -
 .الرياض 

 .دار النفائس :عمان.  تطور اللغة عند الطفل وتطبيقاته التربوية.)١٩٩٢(. عبد الرحيم ، صالح -



 ١٣٧

رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة      .  عند الطفل  ةتأخر نمو اللغ  ). ١٩٨٧. (مروه محمود ، صالح -
 .جامعة عين شمس:الطب

. سيكولوجية الطفل المعوق سمعياً وأساليب تواصله مع اآلخرين         ). ٢٠٠١.  (محمد السيد   ، صديق -
الهيئـة المـصرية العامـة      : القـاهرة   ) . ٥٧(العدد ،  مجلة علم النفس   .دراسة استرشادية   

 . للكتاب

دار  : القاهرة . تعليم المفاهيم اللغوية والدينية لدي األطفال     .  ) ٢٠٠١. (ثناء يوسف   ،  الضبع -
 .الفكر للطباعة والنشر العربي 

دار وائـل للنـشر،     :  عمـان  .  الخاصـة  مدخل إلى التربيـة   . ) ٢٠٠٥. (قحطان أحمد  ،الظاهر -
 .والتوزيع

  
 

دراسة مقارنة ألساليب المعلمين المستخدمة فـي تعلـيم         ) . ١٩٩٧. (فواز محمد سالم    ،العبسي   -
مهارات اللغة العربية للطالب الضعاف في المرحلة األساسية من الخامس وحتى السابع في             

كليـة  ، غيـر منـشورة      ماجستير رسالة. المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث في اربد      
 . الجامعة األردنية : عمان. الدراسات العليا

عاقات العقلية والبـصرية والـسمعية      ذوي اإل لالتربية الخاصة   ) . ٢٠٠١. (سعيد حسني ، العزة   -
 .الدار العلمية للنشر: عمان ،والحركية

 ،  لحاجـات الخاصـة   المدخل إلى التربية الخاصة لألطفـال ذوي ا       ). ٢٠٠٢. (سعيد حسني ، العزة -
 .الدار العلمية الدولية للثقافة والنشر: عمان

) . ٢ط.(  المـدخل إلـى البحـث فـي العلـوم الـسلوكية           ). ٢٠٠١. (صالح بن حمد  ، العساف -
 .مكتبة العبيكان :الرياض

دار الفكـر   : عمان. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه    ). ١٩٨٩.(دوقان وآخرون   ، عبيدات -
 . شر والتوزيع للطباعة والن

 واسـتراتيجيات التربيـة     نسيكولوجية األطفال غيـر العـاديي     ) ١٩٩٠(فتحي السيد    ،عبد الرحيم  -
 .دار القلم: الكويت . )٤ط(.  الجزء الثاني. الخاصة

الخاصة السمعية  أساليب االتصال لتعليم ذوي االحتياجات       .)١٩٩٦. (حسين مصطفي   ، عبد الفتاح  -
 .مكتبة دار الطلبة:   ةالقاهر . الصم وضعاف السمع



 ١٣٨

مدى فاعلية برنامج مقترح لتحسين مهارات التواصل لدى        ) . ١٩٩٤. (محمد فتحي   ، عبد الواحد  -
جامعـة  : كليـة التربيـة     ، غير منـشورة      رسالة دكتوراة   . األطفال ذوي اإلعاقة السمعية   

 . الزقازيق

، ٣٢٥العـدد  ،  . ى نطق الفممن إشارة اليد إل.في نشأة اللغة    ) . ٢٠٠٦. ( محمود ماجد   ، عمر   -
 .وزارة الثقافة واإلعالم :الكويت. سلسلة عالم المعرفة

 مدخل إلى التربية الخاصـة (تعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة      . ) ٢٠٠٠(. ماجدة السيد    ،يدبع -
 .دار صفاء للنشر:   عمان.

دار : عمـان    . ي الحاجـات الخاصـة    ذومناهج وأساليب تدريس    ). ٢٠٠١. (ماجدة السيد  ،عبيد -
 .الصفاء للنشر

مكتبـة االنجلـو    :القـاهرة . بطارية القدرات النفسية واللغوية   ) ١٩٨٩.( احمد احمد   ، عواد   -
  .المصرية  

  
 .المطبعة الوطنية: عمان.القياس والتقويم في العملية التدريسية). ١٩٨٦. (احمد سليمان، عودة -

دليل التربية   . ه )١٤٢٣.  (احمد عبد اهللا  ، غيممحمد بن زيد والد    ،عبد الرحمن والمحسن    ، الفليج   -
 .الوسطية للدعاية واإلعالن : الرياض . الخاصة بمنطقة الرياض اإلصدار األول

دليل التربية   . ه )١٤٢٦.  (احمد عبد اهللا  ، محمد بن زيد والدغيم    ،عبد الرحمن والمحسن    ، الفليج   -
 .وسطية للدعاية واإلعالن ال: الرياض . ثانيالخاصة بمنطقة الرياض اإلصدار ال

ليبيـا    .المناهج التعليمية مفهومهـا ، وأسـسها، وتنظيمهـا        ) .  ١٩٩٧. (محمد هاشم ، فالوقي -
 .الجامعة المفتوحة:

مكتبـة االنجلـو    : القـاهرة  . مقدمة في سيكولوجية اللغة   ). ١٩٩٨. (انسي محمد احمد  ،  قاسم    -
 .المصرية 

اح برنامج تعليمي يوافق األطفال المعاقين سمعيا خـالل         اقتر) .٢٠٠٤.(إبراهيم أمين ،  القريوتي -
مجلة أكاديميـة   ). دراسة تجريبية .(المرحلة المبكرة من نموهم في مركز إمارة الشارقة       

   .٢٤٤-٢٣٣ص ص ، الرياض، )العدد الرابع.(التربية الخاصة

:  القـاهرة  ) .٣ط. (سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة وتربيتهم    ). ٢٠٠١(عبد المطلب   ، القريطي -
 .دار الفكر للطباعة والنشر



 ١٣٩

المدخل إلى التربيـة    ) .٢٠٠١.(جميل  ، عبد العزيز والصمادي     ،ييوسف و السر طاو   ، القريوتي -
 .دار القلم للنشر والتوزيع: دبي، ٢ ،طالخاصة

 .دار الفكر:  عمان.  النطق اللغةتاإلعاقة السمعية واضطرا با).٢٠٠٠. (مصطفي نوري ،القمش -

الندوة العلميـة فـي      . بحث عن طرائق لتعليم اللغة للطفل األصم      ) . ١٩٨٠(د ناصر   محم، قطبي -
 . جامعة عين شمس: كلية الطب . رعاية الصم 

النـشرة الدوريـة    . اإلعداد المهني لحاالت السمع والتخاطب    ). ٢٠٠٢(عبد الحميد يوسف    ، كمال -
 – ١٣(،ص ص   ١٨ السنة   )٧٠(العدد، التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بمصر      

٢١. ( 

 .مكتبة أوالد عثمان: القاهرة. اللغة عند الطفل). ١٩٩٥.(كرم الدين ، ليلى  -

  
 

دار : عمان . مقدمة في التربية الخاصة   ). ٢٠٠٣. ( عبد العزيز  عمر ،فواز  و مفلحتسير  ، كوافحة -
 .المسيرة

: القـاهرة  . ) البناء والتنفيذ  –التخطيط  ( مناهج الصم   ). ١٩٩٩.  (أمير، احمد و القرشي  ، اللقاني -
 .عالم الكتب

مشكالت منهج معاهد األمل االبتدائية للصم في المملكـة         ) . ١٩٩٥. (خالد إبراهيم   ، المطرودي   -
كليـة  ،  غير منشورةرسالة ماجستير . العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات    

 .الرياض : جامعة الملك سعود ، التربية

يين في سن   العمانتطوير اختبار ذكاء جمعي مصور لألطفال       ) . ١٩٧٩. (هام عبد اهللا    س، الملكاوي -
 . عمان :  الجامعة العمانية.غير منشورة رسالة ماجستير. سنوات) ٦ – ٤(

أسسه وتطبيقاته   ، تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية    ). ١٩٨٣(محمد صالح الدين    ، مجاور   -
 .كردار الف، القاهرة ، ٤ط، 

 الجـزء   . إعداد الطفل وتعليمه مهارات القـراءة والكتابـة       ). ١٩٩٥. (عواطف إبراهيم   ، محمد -
 .مكتبة االنجلو المصرية :القاهرة . األول

الطريقة الكلية والصوتية والحركية في تعليم الطفل القراءة        ) . ١٩٩٧. ( عواطف إبراهيم   ،محمد   -
 . مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة. الجزء الثاني.  سنوات ٦ إلى ٥والكتابة من 
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 برنامج مقترح لتنمية االستعداد للقراءة لـدى أطفـال الروضـة          ) . ١٩٩١. (إيمان زكي   ، محمد -
 . جامعة عين شمس: كلية البنات  ، منشورة ر غيرسالة ماجستير.

دراسة مقارنة لبعض مشكالت التربيـة الحـسية فـي          ) . ١٩٨٤. (عبد العظيم شحاتة    ، مرسي   -
كليـة  .  غير منشورة   رسالة ماجستير   .رية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية     جمهو

 .جامعة عين شمس: التربية 

  وأسـسها وتطبيقاتهـا    االمناهج الدراسية عناصـره   ) . ٢٠٠٠. (صالح عبد الحميد    ، مصطفي -
 .دار المريخ للنشر: الرياض.

ليمية في تنمية بعض مهـارات القـراءة   فعالية استخدام األلعاب التع). ٢٠٠٤(مطر ، لبنى حسن     -
كليـة  . غيـر منـشورة      رسالة ماجستير  . لدى التالميذ المعاقين سمعيا بالمرحلة االبتدائية     

 .جامعة الزقازيق: التربية

). ٢٠٠٢.(معجب ، محمد بن و عبد القادر ، مصطفي و جو يعد، بدر بن و عبد الخـالق، نبيـل                      -
مكتبة : الرياض . ة رؤية الحاضر واستشراف المستقبل    التعليم في المملكة العربية السعودي    

 .الرشد

وعالقته بأشكال مختلفة من    ) فهما وتعبيرا (نمو الكالم   ) . ١٩٩٧. (ربى عبد المطلوب    ، معوض   -
.  ) سنوات   ٤ إلى   ٣دراسة لعينة من أطفال مدينة الرياض من عمر         ( تفاعل األم مع الطفل     

 .جامعة الملك سعود: تربية كلية ال.   غير منشورة رسالة ماجستير

 .  والطباعةعدار الميسرة للنشر والتوزي: عمان . صعوبات التعلم).  ٢٠٠٢. ( سامي محمد ، ملحم -

مسيرة التربية الخاصة بوزارة المعارف في خالل الذكري         .)١٩٩٩. (ناصر بن على  ،   الموسى -
 .الرياض:  وزارة المعارف . المئوية لتأسيس المملكة العربية السعودية

رسـالة  ، المعاقين سمعيا من الرضاعة وحتى خمس سـنوات        ).٢٠٠٤(النصيري ، بدر بن فارس       -
 .الجامعة األردنية ، عمان ، كلية الدراسات العليا ، غير منشورة  ماجستير

بعض مشكالت التعليم بمدارس األمـل للـصم        ) . ١٩٩٠. (حسن  ، محمد فوزي و زاهر     ، نصر   -
المـؤتمر الـسنوي الثالـث للطفـل        . ولى من التعليم األساسي     وضعاف السمع بالحلقة األ   
 .جامعة عين شمس:مركز دراسات الطفولة. المصري وتنشئته ورعايته

الجمعيـة  : الكويـت .  الثروة اللغوية لألطفال العـرب ورعايتهـا      ). ١٩٨٧. (صباح حنا   ، هرمز -
 .الكويتية لتقدم الطفولة العربية



 ١٤١

)  . ٨. ( اوتقويمه المناهج أسسها وتخطيطها . )١٩٩٦. (ابرج ،يحيي حامد وعبد الحميد، هندام -
 .دار النهضة العربية: القاهرة

المنـاهج المفهـوم العناصـر األسـس               ) . ١٩٩٩. (محمد أمين   ،حلمي أحمد و المفتي     ، الوكيل -
 .مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة. التنظيمات ، التطوير

دار :  القـاهرة ) . ٥ط .(  أة اللغة عند اإلنـسان والطفـل      نش. )١٩٨٦. (علي عبد الواحد  ، وافي -
 . نهضة مصر

إدارة التعلـيم  ، اإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم بنـين       . هـ) ١٤٢٤(. وزارة التربية والتعليم     -
 .المملكة العربية السعودية : الرياض  .قسم التربية الخاصة. الموازي

إدارة التعلـيم  ، اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم بنـين   .  هـ) ١٤٢٥(.وزارة التربية والتعليم    -
 . المملكة العربية السعودية:  الرياض. قسم التربية الخاصة .الموازي

خالصـة إحـصائية    ، تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية     . هـ)١٤١٥. (وزارة المعارف  -
 .الرياض: إعداد مركز المعلومات التربوي والتوثيق 

 .جهينة للنشر والتوزيع: عمان . أساسيات التربية الخاصة). ٢٠٠٤. (راضي،الوقفي  -

، سلـسلة عـالم   ١٤٥العـدد  ، لـي عقسيكولوجية اللغة والمرض ال  ). ١٩٩٠.(جمعة سيد   ، يوسف -
 .وزارة الثقافة واإلعالم :الكويت .المعرفة

ـ       ،  قالت الصحف ): ٢٠٠٢(جيهان  ، يوسف - ات الخاصـة   النشرة الدورية التحاد هيئات رعايـة الفئ
 ).٧٩ – ٧٧٠ص ص ( السنة الرابعة عشر،) ٧١(العددوالمعوقين بمصر 

) . كتاب علمي تربوي لآلبـاء والمـربين      ( دليل العمل مع األصم     ). ٢٠٠٠. (عصام نمر ، يوسف -
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان
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  السادة المحكمين لمقياس النمو اللغوي 
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  )١(ملحق 

  ادة المحكمين لمقياس النمو اللغوي أسماء الس
  

  الدرجة العلمية   االسم  م 
  أستاذ تربية خاصة   إبراهيم الوايلي / د. ا  ١

  مدرس علم نفس   السيد محمد ابوهاشم / د   ٢

  مدرس تربية خاصة   أيهاب الببالوي / د   ٣

  أستاذ تربية خاصة   شوكت / د.ا  ٤

   المشارك ة وتعليم اللغة العربيجاهأستاذ المن  صالح عبد العزيز / م . د.ا  ٥

  مدرس تربية خاصة   طارق الدبيس /د  ٦

   ةأستاذ التربية الخاص  عبد الرحمن سيد سليمان /د.ا  ٧

  مدرس تربية خاصة   عبد الصبور منصور / د  ٨

  أستاذ التربية الخاصة   عبد الغفار الدماطي / د.ا  ٩

  مدرس مناهج   عبد المحسن العصلي / د  ١٠

  أستاذ مشارك تربية خاصة   علي حنفي /م.د.ا  ١١



 ١٤٩

 

  أستاذ مشارك مناهج   غسان بادي /م.د.ا  ١٢

  مدرس تربية خاصة   محمد خضر / د  ١٣

  أستاذ مشارك مناهج  محمد ياسين /م.د.ا  ١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطاب مساعد المدير العام للتربية والتعليم 
  بمنطقة الرياض بنين موجه إلى برامج المعاقين

   بشأن تسهيل مهمة باحث سمعياً
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  خطاب عميد الدراسات العليا
   بجامعة الملك سعود 
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  مقياس النمو اللغوي في صورته النهائية 
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  "الصف األول االبتدائي" ًا مقیاس النمو اللغوي لألطفال المعاقین سمعی
  
  

  

محمد یاسین /  إشراف د                          ممدوح حمود مبارك الدوسري / إعداد 
  الفي

عب   د الحك   یم عب   د الغف   ار / د.أ           
  الدماطي 

 
 
 سجیل االستجابات نموذج ت  -
  

  .......................................................................................: اسم الطفل 

  : .........................................................نوع البرنامج الملتحق به الطفل

...................  ال    شھر ............. الی    وم ................  ت    اریخ الم    یالد  

  السنة 

: ن                                                                                    سبة ال                                                                                     ذكاء  

.........................................................................  

ال     سنة ............ ال    شھر  ............. الی     وم .............  ت    اریخ التطبی    ق   

.........  
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ال              صف  ................  ................................ ......المدرس              ة 

................  

  
  
  
  
  
  
  
  

   :  المعاقین سمعیًاألطفالاللغوي ل استمارة التقییم للنمو
  
  
  
  

   االستجابة

  تسمیة األشیاء 

  االستجابة  الرقم

  اللغة االستیعابیة 

  االستجابة

   فھم قواعد  الكالم

  االستجابة

التعرف على 

  المتشابھات 
  الرقم

)+(  )-(    )+(  )-(  

  الرقم

)+(  )-(  

  الرقم

)+(  )-(  
٣١      ٢١      ١١      ١      
٣٢      ٢٢      ١٢      ٢      
٣٣      ٢٣      ١٣      ٣      
٣٤      ٢٤      ١٤      ٤      
٣٥      ٢٥      ١٥      ٥      
٣٦      ٢٦      ١٦      ٦      
٣٧      ٢٧      ١٧      ٧      
٣٨      ٢٨      ١٨      ٨      
٣٩      ٢٩      ١٩      ٩      

٤٠      ٣٠      ٢٠      ١٠      
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  االستجابة

  المتضادات 

  االستجابة

الربط والتحلیل 

  للصور  

    

  الرقم

)+(  )-(  

  الرقم

)+(  )-(  

  

    

  

    
٥١      ٤١                  
٥٢      ٤٢                  
٥٣      ٤٣                  
٥٤      ٤٤                  
٥٥      ٤٥                  
٥٦      ٤٦                  
٥٧      ٤٧                  
٥٨      ٤٨                  
٥٩      ٤٩                  
٦٠      ٥٠                  

  

 الطف                        ل ف                        ي ك                        ل بع                        د   درج                        ة اس                        تجابة 

_________________________________  

   مجم                             وع درجات                             ھ ف                             ي جمی                             ع األبع                             اد  

_________________________________   

         _____________________  احتساب الدرجة الكلیة     

                 ٦٠  
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  تسمیة األشیاء 
  ) ١٠ – ١( من الصورة 
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   ؟ما ھذا

)١ (  
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   ؟ما ھذا

  ما ھذه ؟  ) ٢(
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   ؟ما ھذا
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  ما ھذه؟
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   ؟ما ھذا

  ما ھذه ؟  ) ٦(



 ١٦٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما ھذه ؟  ) ٧(



 ١٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ؟ما ھذا
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  شیاء تسمیة األ
) ٢٠ – ١١( من الصورة 

  ما ھذا ؟
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  أذكر العملة الورقیة 
  

  أذكر العملة الورقیة ؟
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  ما ھو ھذا اللون 
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  ما ھو ھذا اللون 
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  ما ھو ھذا اللون 
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  )١٠(إلى ) ١(العد من 
٥       ٤             ٣        ٢        ١  
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  فھم قواعد الكالم 
  ) ٣٠-٢١(من الصورة 
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  أین الكرة الكبیرة؟
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أذكر الحروف المتشابھة والحرف 
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   د        د 
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  أین الدائرة في األشكال التالیة ؟



 ١٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ما ھي األشكال المتشابھة ؟   ) ٣٩(
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  المتضادات 
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اإلضاءة في الصورة األولى على 
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  أین الكور ؟
  داخل أم خارج الصندوق ؟
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  .رالقطة في الصورة الثانیة فوق السری
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  أین الولد والقطة ؟
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