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  :املقدمة
تكتسي التربية أمهية حيوية يف حياة الطفل، و باألخص إذا كان هذا الطفل معوقا مسعيا               

          الدراسـي  همـسار  مع توفري وسائل و ظروف جناحتحيث جيب على هيئات و هياكل ا
و هلذا الغرض تناول هذا البحث موضـوع التكيـف          .  و تسليط الضوء عليه    يو االجتماع 

املدرسي للطفل املعاق مسعيا الذي يدخل يف إطار سيكولوجية اإلعاقة السمعية النابعـة مـن               
ه مبدأ تعدديـة    املهام و كرس في   التخصصات و تشعبت    ميدان األرطفونيا الذي تداخلت فيه      
  .الفروع لكفالة الطفل املعوق مسعيا
 التربية اخلاصة أن يالحظ التطور السريع لالهتمام بـذوي          ةوال بد لكل متتبع لسريور    

اخلاصة و شؤوم يف السنوات األخرية، حىت و إن اختلفت درجة هذا            السمعية  االحتياجات  
 و شغلت الـسياسة     املنطلق توسعت فكرة اإلدماج   وفق هذا   ،و  االهتمام من جمتمع إىل آخر    

 حيزا كبريا من اهتمامات املختصني و البـاحثني يف جمـال التربيـة              التربوية اهلادفة لإلدماج  
  .اخلاصة

و يعترب دمج املعاقني مسعيا يف املدرسة العادية إحدى أهم اخلطوات التأهيلية احلديثـة حنـو                
د سعت اجلزائر يف هذا الشأن إىل ختصيص أقسام مدجمة       و لق . اإلدماج يف جمتمع الساملني مسعيا    
يف عدة مؤسسات تربوية تابعة لقطاع التربية الوطنية، و ذلك          خاصة باألطفال املعوقني مسعيا     

و قيم التضامن و التعايش مع ذوي االحتياجـات          دف جتسيد مبادئ التجانس االجتماعي    
ذا ما حيقق هلـم التـوازن النفـسي         ه. رل ثقافة التمدن و تقبل اآلخ     ظالسمعية اخلاصة يف    

ذاته و ملن حييطون به من أسرة       ي، ملا له من أمهية بالنسبة للمعوق مسعيا         االستقرار االجتماع و
  . و جمتمع

سمعية، و أصبح ينظر و لقد تغري نسبيا و عرب العصور الوعي االجتماعي ملاهية اإلعاقة ال
ا مبس من الشيطان، و ال منحرفـا و ال           على أنه ليس شخصا مصاب     صاب ا إىل الشخص امل  

عاجزا ألن الطفل املعاق مسعيا فرد من أفراد اتمع شأنه شأن األفراد العاديني، فله احلق يف أن     
  . و أن يندمج يف اتمع  يعيش ويف أن يثبت وجوده و حيقق ذاته



  

       لقد بـرز هـذا       و تمع هي الدمج يف مرحلة املدرسة،     و لعل أول خطوة حنو االندماج يف ا 
بح حمورا أساسيا يف سياسـة      صاملشروع التربوي ضمن توجهات التربية اخلاصة احلديثة، و أ        

  قد  الذي يزاول دراسته باملدرسة املختصة     عاق مسعيا   فالطفل امل .النشاط االجتماعي يف بالدنا   
قـد  ينما   ب  أقرانه العاديني، فيبقى يف عزلة     ال يستفيد بشكل وافر من االحتكاك و التفاعل مع        

ـ                رة و  يدعم الدمج املدرسي هذا التفاعل و التواصل مع جمتمع الساملني مسعيا منذ سـن مبك
 .االجتماعي على املدى البعيدحيضر لعملية الدمج املهين و

إن أهم الدوافع اليت حفزتنا على هذه الدراسة هو أن مشكلة البحث تقـع يف نطـاق                 
املعـاق  ثة وخمتصة يف هذا اال من كفالة الطفل   اهتماماتنا العلمية وختصصنا األكادميي كباح    

  نتائجها اهتمامنا وفضولنا العلمي    تفاختيارنا هلذا املوضوع نابع من جتربة ميدانية جلب        .مسعيا
 تعددية الفروع يف التكفل بالطفـل       مبدأ وكرس   ،ت املهام وتداخلت التخصصات   بعشأين ت 

الجتماعية وضرورة تـدخل كـل البـاحثني        احلاجة ا باملعوق مسعيا والذي ينبع من اقتناعنا       
   . إدماج ذوي احلاجات اخلاصة يف اتمعوإجناحواملختصني االجتماعيني لتحسني 

كما أن قلة الدراسات اخلاصة ذه التجربة اجلديدة يف اجلزائر دافعا آخر حملاولة اإلجابة عـن     
 يف     عب حصرها حقا   واليت يص  املدرسي،عدة تساؤالت حول واقع وفعالية عملية اإلدماج        

 حباجة لرعاية وكفالة مستمرة من طرف األسـرة         عاق مسعيا فالطفل امل .أربع أو مخس أسئلة     
 ، و هذا خالل كل مراحل حياته        ،ل واهليئات االجتماعية والتربوية   ومن طرف خمتلف اهلياك   

 أوتـصة    يف املدرسة املخ   سواءويتمثل هذا االحتكاك يف قضاء معظم وقته مع املعوقني مسعيا           
  .خارجها

 لكن هذا الشكل من التفاعل اخلاص واملميز قد خيلق نوعا من التمييز والتفريق بني األطفال               
 وما هذا إال استنتاجات موضوعية وحيادية ملا الحظنـاه          ، الساملني مسعيا  وأقرام املعاق مسعيا 

 الظاهرة متثل    ومع مرور الوقت أصبحت هذه     ، يف املدرسة املختصة   أويوميا سواء يف الشارع     



 يف عـامل    أو أمام إمكانيات ومستقبل املعوق مسعيا سواء يف الدراسـة           امشكال عويصا وعائق  
  .التمهني والشغل

  

 يف رياض األطفـال ويف املـدارس   املعاقون مسعيامن هذا املنطلق ظهرت فكرة دمج األطفال  
ـ  ،عيالتابعة لقطاع التربية الوطنية كمرحلة أوىل من اإلدماج االجتمـا           للمحـيط   تومسح

ته الفئة اخلاصة مـن     ابالتعرف على ه  )  مسؤولون   ، أولياء ، معلمون ،تالميذ(املدرسي العادي   
على قدرام ،وعلـى طريقـة التواصـل        على سلوكيام،  ، على إعاقتهم السمعية   ،األطفال

عاقة ال وهو توعية اتمع مباهية اإل     اولعل هذا من بني أهداف حبثنا       .معهم،وأيضا تقبل إعاقتهم  
وتعترب دراستنا هذه حماولة متواضعة و حمـدودة ملعرفـة          . و إدماجها     و الوصول إىل تقبلها   

عالقة االدماج املدرسي لالطفال املعوقني مسعيا بتكيفهم يف املدرسة العادية، و التعرف علـى              
 ماعيواالجت مدى فعالية عملية اإلدماج يف املدرسة العادية وانعكاساا على التكيف املدرسي          

لتسليط الضوء على سـريورة عمليـة       ا   ،وهذا سعيا من   ملعاق مسعيا طفل ا و التوافق النفسي لل   
 جانـب    فألمهية حبثنا احلـايل    .يف بالدنا   اخلاصة  السمعية   اإلدماج املدرسي لذوي احلاجات   

 يف هـذه   األهداف اليت سنحاول الوصول إليها       أهم من خالل    انظهري  ميداين نظري وآخر 
       : على التوايلة وهمدراسال

  لتعرف على مدى فعالية اإلدماج املدرسي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ا /.1

 ،ا نفسيا، مدرسـي   املعاق مسعيا تبيان انعكاسات اإلدماج املدرسي على تكيف الطفل         /.2
  .واجتماعيا

  .توعية احمليط املدرسي والعائلي بأمهية كفالة ومتدرس املعوق مسعيا يف وسط عادي /.3

 و التنـاول    ية الرسم كوسيلة اسقاطية يف التشخيص النفسي واالرطفـوين         أمه إظهار /.4
و االجتمـاعي للطفـل       لالضطرابات النفسية والعالئقية املتعلقة باملعاش النفسي      العيادي

  .العاجز مسعيا  



كما نأمل أن تشكل هذه الدراسة أمهية خاصة بالنسبة للربامج التربوية والربتوكوالت            
كما ميكننا الوصول   .داخل املدرسة العادية  علق مسعيا   رس وكفالة الطفل امل   النفسية اخلاصة بتمد  

بأمهيـة   بناءا على نتائج البحث إىل اقتراحات وتوصيات توعي األولياء والعاملني ذا امليدان           
  . على حياته املدرسية واالجتماعيةوأثرهاملعاش النفسي والعالئقي للطفل املعوق مسعيا 

  

  

جب طرح بعض التساؤالت دف البحث حول فعالية هذا النـوع           انطالقا مما سبق، و   
 يف هذه الدراسة هو     لهمن الدمج التربوي على أرض الواقع، و لعل أهم عنصر وجب التطرق             
، عكس ما   املعاق مسعيا انعكاسات اإلدماج املدرسي على احلياة املدرسة و االجتماعية للطفل          

ات الباحثني مثل ما ناله موضوع أثر اإلعاقـة         هو مالحظ، فهذا املوضوع مل ينل من اهتمام       
السمعية على االكتساب التعليمي و اللغوي عند الطفل املعاق مسعيا املدمج، و أمهل عمومـا               

  .اجلانب النفسي و العالئقي و االجتماعي لعملية اإلدماج املدرسي

عاق مسعيـا   يف املدرسي للطفل امل   و هلذا الغرض و بناء على ما سبق اهتم هذا البحث بالتك           
نطرح من خالل ذلك التساؤل الذي متثل يف إشكالية الدراسة و اإلجابات املؤقتـة              املدمج و 

  .عبارة عن الفرضية العامة و الفرضيات اجلزئية

و اهلدف املرجو من الدراسة احلالية هو تسليط الضوء على سياسة الدمج املدرسي للمعـاقني               
 التجارب امليدانية تساهم يف تطوير البحث       مسعيا كمشروع تربوي ذو هدف اجتماعي، ألن      

لذا كان لطرح هذه التجربة الفتية من واقع تطبيقها يف امليدان ، أمهيـة يف حتديـد                 . العلمي
اختيارها موضوع حبث علمي، و الذي ينبع من اقتناعنا باحلاجة االجتماعية له، و ضـرورة               

لعمل على تغيري النظـرة احملـدودة       تدخل كل الباحثني و املختصني و الفاعلني االجتماعيني ل        
 وتغيري الذهنيات السلبية، و توفري الشروط الـضرورية لتحـسني و إجنـاح               السمعية لإلعاقة

  . ا مسعينيعاقمللمشروع اإلدماج املدرسي واالجتماعي 



 قسمت الدراسة النظريـة إىل       مفاهيم ترتبط مبتغريات البحث لذا     ما كان علينا اإلملام بعدة    ك
لإلطار املنهجي للبحث الذي مشـل اإلشـكالية         حبيث خصص الفصل األول       فصول، أربعة

إلعاقة السمعية  أما الفصل الثاين فخصص ل    .ميهاملف السابقة، و حتديد ا    توالفرضيات الدراسا 
من الناحية التشرحيية الفيزيولوجية، إضافة إىل عرض التصنيفات و األسباب، و كان التركيز             

السمعية ملا هلا من أمهية يف هذا البحث، كما ذكرت املراجـع            أكثر على سيكولوجية اإلعاقة     
  .يف آخر الفصل

  

 لإلدماج املدرسي للطفل املعاق مسعيا، و مشل عدة عناصر بداية مـن           لثالفصل الثا وخصص  
افـه و مبادئـه     تبلور فكرة إدماج و وصوال إىل واقعه يف العامل و يف اجلزائر مع ذكـر أهد               

اهيـة  فيتعلق مب  الرابعأما الفصل   .صل بقائمة من املراجع املعتمدة    ينتهي الف وشروطه وأمناطه و  
كما تطرقنا ملفهوم سوء التكيف املدرسـي       . التكيف املدرسي مظاهره و العوامل املؤثرة فيه      

 .لينتهي الفصل بذكر املراجع

مبنهجية البحـث امليـداين و      تعلق الفصل األول    : فصلنيو لقد مشلت الدراسة امليدانية على       
 الضبط اإلجرائي للمتغريات، حدود البحـث ،    منهج البحث ،   الدراسة االستطالعية،  تضمن

ينتهي هذا الفصل األول    واختيار جمموعة البحث وأدواته ،وحتديد اال املكاين و الزماين له ل          
 عرض و حتليل النتائج و      أما الفصل الثاين فقد مشل    .من اإلطار امليداين بقائمة املراجع املعتمدة     

 من خالل االستنتاج،  ويف األخري أدرجنا اخلامتة               مقارنتها بالفرضيات ها ومناقشتها مث    تفسري
  .و املالحق لينتهي الفصل باالقتراحات و املراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اإلشكالية
    من الضروري إدمـاجهم     بحأص يف بالدنا    املعوقون مسعيا من خالل الواقع الذي يعيشه      

يف اال التربوي واملهين العادي للتخفيف من معانام اليومية  والستثمار قدرام ومواهبهم             
 ولعل أول خطوة متهد لإلدماج االجتماعي هي مرحلـة اإلدمـاج            ،دراسيا مهنيا واجتماعيا  

لتربية الوطنية والشؤون    هذا ما طبقه املسؤولون بوزاريت ا      ،املدرسي يف الوسط التربوي العادي    
بإصـدار   مسعيـا   على إقرار هذا اإلدماج املدرسي للمعوقني      االجتماعية آن ذاك حيث عملوا    

لكن  ، القرار الوزاري املشترك بتاريخ العاشر من ديسمرب لسنة مثانية وتسعون تسعمائة و ألف            
 وجتـارب   بقي مشروع اإلدماج املدرسي ضيق التطبيق نوعا ما إذ برز على شكل مبادرات            

 ،حمتشمة مشلت بعض املؤسسات  التعليمية خاصة يف العاصمة ويف بعض واليات مشال البالد             
مشجعة وحمفزة ملواصلة هذه العمليـة وتعميمهـا يف بـاقي           كانت  أن النتائج الدراسية     إال

 املسؤولة عن مراقبة ومتابعـة      "LARKECHE لركش"ما أكدته السيدة     الواليات وهذا حسب  
 يف مداخلتـها    لوالية اجلزائر العاصمة   اج املدرسي مبديرية النشاط االجتماعي    عمليات اإلدم 

  .)2003اجلزائر العاصمة ،أفريل (أثناء امللتقى الوطين حول اإلدماج املدرسي للمعاقني حسيا 

 فهي تعلمه أن يكون فعاال ومستقال بذاته كما تعزز          ،فاملدرسة هي البيت الثاين للطفل    
لقـد أدرك املـسؤولون      و  .ماعية مع احمليطني به من أطفال ومعلمـني       إقامة العالقات االجت  

حتكاكه وسط عادي وا    يف  املعاق مسعيا   أمهية تنشئة الطفل    السمعية واملهتمون بقضايا اإلعاقة  
 تماعية ومتطلبات هذا  العصر     قادرا على ضغوط املنظومة االج     أ حىت ينش   مسعيا املبكر بالساملني 

.إلدماج االجتماعي الكلي هـو اإلدمـاج يف املدرسـة العاديـة           لعل أول خطوة هلذا ا    ألنه  



  

تمدرسني باملدارس   امل  غري  الصم ولقد تبني لنا على ضوء مالحظاتنا لسلوكيات التالميذ       
أرطفونية  كمختصة   -ـة وهذا من خالل جتربتنا امليداني     ،عادية التابعة لقطاع التربية الوطنية    ال
  الحظنا أن الطفل    -ا ا يف األقسام املدجمة يف العاصمة      التربصات اليت قمن  و من خالل     علمةوم
 مسعيا واملتواجد مبدرسة عادية حياول باستمرار تطوير وتوسيع جمال          املعاق باألحرى التلميذ    أو

وهـم باملثـل    .عالقته االجتماعية مع زمالئه الساملني مسعيا ومشاركتهم يف اللعب واحلوار           
 كانوا ينظرون إليه على انه ألمن البدايات مل تكن منطقية حياولون التعايش معه وتقبله رغم أ

شاذ وليس مثلهم لكن مع مرور الوقت وتعدد التجارب واختالف املشاركات يف املدرسـة              
 إىل البيئـة    ، مسعيا منتميا حسب الظاهر املالحـظ      املعاق التلميذ   وأصبح تغري الوضع    ،خاصة

 املتمـدرس باملدرسـة     عاق مسعيا و  التلميذ امل  عكس ما الحظناه عند      املدرسية العادية وهذا  
  .صة والذي غالبا ما يظهر سلوكيات االنطواء والعدوانية حني اتصاله بالساملني مسعيا تخامل

 لألطفال املعوقني مسعيا   املدرسي   دماجاإل انه من املفترض أن عملية        نظريا علم ومبا أننا ن  
 على التكيف يف وسـطه       مسعيا   عوقل امل ترمي أساسا إىل اإلدماج االجتماعي ومساعدة الطف      

 وبناءا على هذه املعطيات النظرية واعتمادا علـى مالحظاتنـا           ،األسري واملهين و   ويـالترب
 ، سنوات من العمل يف جمال اإلدماج املدرسي للمعوقني مسعيا         ستةالعيادية املستنتجة على مر     

ألطفال املعوقني مسعيا بتكـيفهم      عالقة اإلدماج املدرسي ل    هذا ما أدى بنا إىل التساؤل حول      
 املدرسـي    و النفسي   التكيف إىل مدى فعالية اإلدماج املدرسي كوسيلة للوصول        مدرسيا و   
     . للطفل املعاق مسعياواالجتماعي

 عن    قادنا يف األخري إىل حتديد وصياغة إشكالية حبثنا احلايل وحماولة اإلجابة           األمرهذا  
  :تية آلاالتساؤالت 

 ؟  بتكيفه مدرسيا واجتماعياملعاق مسعيااإلدماج املدرسي للطفل االقة ما ع-

  ؟ ف املدرسي واالجتماعي درجة اإلعاقة السمعية على التكيهل تؤثر-

  ؟  مسعيا اضطرابات عاطفية وعالئقية حنو اآلخرينعاقهل يظهر الطفل امل-



  
  : الفرضيات

  : تبلورت كآاليتبعد حتديد وطرح اإلشكالية ننتهي إىل صياغة الفرضيات واليت
  :الفرضية العامة   

  . مسعيا يساعد على تكيفه املدرسي واالجتماعياملعاق اإلدماج املدرسي للطفل 
  :اجلزئيةالفرضيات    

 مسعيا مـن سـلوكياته وانفعاالتـه الـسلبية          املعاقخيفف اإلدماج  املدرسي للطفل       /.1
  .كالعدوانية واالنطواء 

 باختالف درجة   ملعاق مسعيا اعي لدى الطفل ا   خيتلف مدى التكيف املدرسي واالجتم     /.2
  . السمعيةاإلعاقة 

 عكس الطفل ا عاطفيا واجتماعيا حنو اآلخرين نضجاملعاق مسعيا و املدمج  يظهر الطفل    /.3
  .املعاق مسعيا غري املدمج

  
  : حتديد املفاهيم

     ولعلـه  وجب حتديد املفاهيم ملا هلا من أمهية بالغة يف دقة املصطلحات املستعملة يف البحث،             
ـ  امن املتفق عليه أن كل العلوم مرتبطة إىل حد كبري بدقة املفاهيم اليت تشكله              ، فإجرائيـا   ا ومتيزه

  . على القارئ  فهم مقاصد البحث وتسلط الضوء على حماوره وعناصره    تسهل 

       وتنطوي الدراسة احلالية على جمموعة من املصطلحات اليت يتوجب ضبطها قبل التفـصيل            
  : البحث و من أبرزهايف 

  : اإلعاقة السمعية/.1

فقدان مسعي مهما كانت أمهيته وسببه، قد تكـون         " تعرف يف قاموس األرطوفونيا على أا       
 االتصال قبـل اللغـوي عنـد        اضطرابات يف : ونتائجها متعددة . عابرة أو حتمية وأحيانا تطورية    

عـاجل  مبا أن الصمم ليس دائمـا ي      كالم والصوت، و  غياب أو تأخر لغوي، اضطرابات ال     الرضيع    



 P185-186) FREDERIC,1997. "  أو جراحيا، فإنه يصبح إعاقة تتطلب كفالـة   اــــدوائي

BRIN(  
  

  : اإلدماج املدرسي/.2

برنامج يسعى إىل وضع الطفل غري العادي مـع الطلبـة           "يعرفه سعيد حسين العزة على أنه       
ية اليت يستطيع أن جياريها أو يستفيد منـها وفقـا           العاديني لبعض الوقت و يف بعض املواد الدراس       

لطبيعة إعاقته ومستواها و شدا ، مع تكييف غرفة الصف حبيث حتتوي على العناصر اليت تساعده                
سعيد حـسين   ( ."على التعلم، دف أن يشعر الطفل بأنه طفل عادي ال خيتلف عن األطفال العاديني             

  )19،ص2002العزة،

 عاديـة و يـستقبل أطفـاال        القسم املتواجـد مبدرسـة    "رسي فيشري إىل    أما قسم اإلدماج املد   
يهدف هذا القسم إىل اإلدماج املدرسي لألطفال الذين يعانون من إعاقات  حيث يـتم               و.معاقني

هلـذا اإلدمـاج   .إدماجهم داخل القسم العادي إن أمكن ، أو يف قسم خاص يف املدرسة العاديـة     
  (P39,1997."ني املعلمني و الفريق الطيب  و شـبه الطـيب  أشكال متنوعة،وهو يشترط التعاون ب

FREDERIC BRIN(. 

  : التكيف املدرسي/.3

 االستقرار النفسي و االجتماعي     حتقيق" يقصد بالتكييف املدرسي حسب نوال حممد عطية        
العقلي و اجلسمي، كما يكون التلميذ مواظبا على احلضور، فعـاال و متقـدما يف دراسـته و                  و

؛و  داقات يف بيئته املدرسية اجلديدة عن طريق التعامل و اللعب و املعاملـة احلـسنة              يكتسب الص 
يتضمن التكيف املدرسي جناح املؤسسة التعليمية يف وظيفتها ، و التواؤم بني املعلم و التلميذ مبـا                 

، 2001 نوال حممد عطية،  ( ".يهيئ هلذا األخري ظروفا أفضل للنمو السوي معرفيا و انفعاليا و اجتماعيا           

   )12ص 

  

  الدراسات السابقة
 إىل البحوث والدراسات املعاقني مسعيابالرغم من افتقار ميدان اإلدماج املدرسي لألطفال 

بعض  العلمية اليت توضح دور اإلدماج  يف كفالة و رعاية املعوقني ، إال انه ميكن اإلشارة إىل



 باعتباره  يتناول بالدراسة     ،ايلالبحوث اليت ترتبط من قريب أو من بعيد مبوضوع البحث احل          
 ألنه مل يصل بعد إىل مرحلة النضج الكايف معرفيا و تطبيقيـا،              النمو ميدانا فتيا يف حاجة إىل    

املعاقني ومع ذلك  فلقد ازداد نوعا ما النشاط البحثي و االهتمام ذه الرؤية اجلديدة لكفالة                
  .مسعيا

  
خاصة يف  -املعاق مسعيا ملدرسي للطفل   لكن جل الدراسات اليت تناولت موضوع الدمج ا       

هدفت يف جمملها إىل التعرف على مدى تأثري اإلعاقة السمعية على التوافق النفـسي              -اجلزائر
ج ادمواالجتماعي للطفل و لوالديه، و ركزت أكثر على اهلدف اللغوي املترتب عن عملية اإل             

من اإلدماج على احلياة النفـسية      فلم تتناول بعمق مدى فعالية هذا النوع        . يف املدرسة العادية  
و رغم صعوبات    .املدرسية للتلميذ املصاب بفقدان مسعي و الذي هو هدف الدراسة احلالية          و

إجياد حبوث سابقة يف نفس اال إال انه كان باإلمكان حصر دراستني مـشاتني ملوضـوع         
  .البحث احلايل

     
 خصائص شخصية األطفال    حول" MYKELBUSTمايكلبست  "دراسة  :الدراسة األوىل   

   .املعاقني مسعيا
دف هذه الدراسة إىل إبراز خصائص شخصية األطفال املعاقني مسعيا،من خالل دراسة            

 املوجودين باملدارس العادية  واملوجودين مبـدارس التربيـة          املعاقني مسعيا مقارنة بني األطفال    
   .واته و ال عينة البحثاخلاصة، لكن مل تذكر معلومات عن املنهج املستخدم و ال أد

 باملدارس العادية أكثـر      املعاقني مسعيا املدجمني    على أن األطفال   وكشفت هذه الدراسة  " 
و تعكس هـذه    .عاطفية و صراعا و إحباطا باملقارنة باألطفال املوجودين باملدارس املختصة         

لسمع باملنافسة مـع    النتيجة التأكيد املتزايد املرتبط مبوقف املدرسة اليت تضم املصابني بنقص ا          
يف كثري من  األطفال العاديني يف سن مبكرة عندما متنعهم حدودهم يف اللغة من حتقيق النجاح

املواقف املدرسية اليت حتتاج إىل مهارات لغوية، مما يولد لدى الطفل العاجز مسعيا الكثري مـن                
 ،نفس مبرور الوقت    مواقف اإلحباط و اليت يسعى حنو التغلب عليها لكي حيصل على الثقة بال            



و يف هذه احلالة يكون قد حان الوقت ليترك املدرسة و يصبح اقدر على حتقيق تكيف ناجح                 
  )124،ص2001بدر الدين كمال عبده،."(يف حياته املهنية

 مقارنة خـصائص شخـصية   فيما حول" مايكلبست" دراسة ن خالل ما خلصت إليه    م
 إىل  -جمني، يستنتج أن للدمج املدرسي تأثري سـليب       األطفال املعوقني مسعيا املدجمني و غري املد      

 خاصة يف سنواته األوىل؛ لكنه يف نفس الوقت عامل          املعاق مسعيا  على نفسية الطفل     -حد ما 
حباطـات اتمـع   إ نفسيا و اجتماعيا ملواجهة مشاكل و    املعاق مسعيا اجيايب لتحضري التلميذ    

  .الكبري عند بلوغه سن ترك املدرسة
 

 مذكرة للحصول على شهادة الليسانس يف علم النفس و علوم التربيـة            : ثانيةالدراسة ال 
،  مـن إعـداد      "املعاق مسعيا  املعاش النفسي و االجتماعي للطفل       "، بعنوان رطفونياأختصص  

  )1999/2000جامعة اجلزائر (هواري كرته 
حدد هدف الدراسة من خالل طرح اإلشكال و الفرضيات يف معرفة و االطالع علـى               

 أطفال  أربعة  و تكونت جمموعة البحث من      .املعاق مسعيا ملعاش النفسي و االجتماعي للطفل      ا
و مت اختيـارهم علـى أسـاس        . من ذوي احلاجات السمعية اخلاصة مدجمون مبدرسة عادية       

  ).متوسط، حاد، عميق (ةسمعيال اإلعاقةدرجة و ) سنوات9-8(متغريي السن 
لومات حول التطور النفسي و االجتماعي للطفـل        وطبق استبيان على األولياء جلمع املع     

كما اعتمـد   . على الوالدين و على الطفل     ةسمعيال اإلعاقة ، و حول مدى تأثري       املعاق مسعيا 
  .تطبيق اختبارين مها رسم الرجل و رسم العائلة 

 
 يؤثر على املعاش النفـسي و االجتمـاعي         ةسمعيال اإلعاقة و كشفت نتائج البحث أن      

 يكون غالبا عدوانيا و سريع      املعاق مسعيا  مسعيا،حيث أظهرت النتائج أن الطفل       للطفل املعاق 
لعجز الذي خلفـه     حياول دوما جلب اهتمام اآلخرين حنوه ألنه يشعر بالنقص و ا          و الغضب

فيكون منعزال عن اآلخرين يف كثري من األحيان بسبب خجله بإعاقتـه أو              الفقدان السمعي 
كلما كانـت درجـة     : الفرضية اجلزئية الوحيدة اليت مفادها      كما تأكدت   .لرفض اتمع له  

ما زادت مشاكل الطفل تعقدا و شدة، و مل حتدد نوعيـة هـذه              العجز السمعي كبرية  كل    



  .املشاكل
  

فلقد متكنت هذه الدراسة من كشف جانب مهم من االنعكاسات النفسية املترتبة عـن              
 إلعاقته مما اثر على معاشه      املعاق مسعيا  للطفل    و اليت متثلت يف اإلدراك السليب      ةسمعيال اإلعاقة

 على حياة الطفل     و تأثريها  لتفسري الفكرة لكن مل تتوسع االستنتاجات     . االجتماعيلنفسي و ا
ر نوعهـا و مت     االجتماعية، بل كان التركيز فقط على تواجد مـشاكل مل يـذك           املدرسية و 

  .ا تتعقد بزيادة درجة اإلعاقة السمعية، و أشري إىل أمع اتمعالتواصل حصرها يف التعامل و
  

  : تعليق عام
فية لكنها تبقى حمدودة و نسبية باختالف احلـاالت         اخلصت كلتا الدراستني إىل نتائج و     

املدروسة و عددها ؛و قد خيتلف منظور البحث احلايل إذ يهتم بدور و تأثري الدمج التربـوي                 
و ذلك من خالل دراسة مقارنة بني تالميذ صم         يف التكيف املدرسي لألطفال املعوقني مسعيا ،        

وسـط التربـوي    فهنا يربز دور اإلدماج يف ال     .  غري املدجمني  املعاقني مسعيا مدجمون و أقرام    
بنتـائج   مدرسيا،كما ميكن التنبؤ     املعاقني مسعيا أثره على تكيف التالميذ     والتعليمي العادي و  

  .          املستقبلاالندماج االجتماعي يفهذه العملية على التكيف و
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VII. تشريح اجلهاز السمعي و فزيولوجية السمع. 
يعد اجلهاز السمعي عند اإلنسان من اعقد و أدق األجهزة اليت خلقهـا املـوىل عــز                 

  )  :78اآلية ( سورة النحلوجـــل و ذكرها يف القرآن الكرمي عدة مرات كقوله تعاىل يف

سمع واألبصار      [ و اهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا و جعل لكم ال
   .]و األفئدة لعلكم تشكرون

ه    [) : 2اآلية  ( و قوله تعاىل يف سورة اإلنسان        إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتلي
  .]فجعلناه سميعا بصيرا

 اغلب السور القرآنية من دالئل اإلعجاز القرآين ما يدل فتقدمي ذكر السمع على البصر يف
يف االستقبال الصويت و فهم و تفسري  التشرحيية و الوظيفية اليت تكمن   أمهية حاسة السمع  على  

 .فراداألتواصل بني ال، كما هلا دور كبري يف توفري وسيلة  و اكتسابهالكالم املسموع

   التركيب التشرحيي للجهاز السمعي .1

)               1(ون اجلهاز الـسمعي أساسـا مـن ثالثـة أجـزاء ممثلـة يف الـشكل رقـم                  يتك
  :هي و ) 1 رقم حقانظر املل(

 :األذن اخلارجية   -  

و متثل األذن اخلارجية اجلزء اخلارجي من األذن و تتكون من صيوان األذن و تنتهي                 " 
 جتميع األصوات اخلارجية ونقلـها إىل األذن الداخليـة         اخلارجية  األذن  بطبلة األذن و مهمة     
  )139،ص1996،فاروق الروسان( ".نبواسطة طبلة األذ

  

  

  

  

  



 : الوسطى األذن -  

و متثل األذن الوسطى اجلزء األوسط من األذن و تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هـي                 " 
ات الـصوتية مـن األذن       و مهمة األذن الوسطى نقل املـثري       .املطرقة ، الركاب و السندان    
  )139،ص1996 ،املرجع السابق نفس ( ".اخلارجية إىل األذن الداخلية

 :الداخليةاألذن  -  

 رئيـسيني مهـا     جزأينو متثل األذن الداخلية اجلزء الداخلي من األذن و تتكون من             " 
، احملافظة   و مهمة الدهليز و الذي يشكل اجلزء العلوي من األذن الداخلية             ،الدهليز و القوقعة  

     على توازن الفرد ، أما مهمة القوقعة فهي حتويل الذبذبات الصوتية القادمة من األذن الوسطى     
املرجـع   نفـس    ( ".إىل إشارات كهربائية تنقل إىل الـدماغ بواسـطة العـصب الـسمعي            

  )140،ص1996،السابق

 : فيزيولوجية السمع .2

ئف احليوية و هي مهمة أساسـية مـن   تعد وظيفة السمع و استقبال األصوات من الوظا  
و تتمثل آلية   " حيث عالقتها التكاملية مع احلواس و الوظائف األخرى اخلاصة بالكائن احلي            

 ليـة ،ومن مث إىل األذن الداخ     السمع يف انتقال املثري السمعي من األذن اخلارجية إىل الوسطى         
 نفـس  (".ملثريات الـسمعية  مث اجلهاز العصيب املركزي حيث تفسر ا       ،ومن فالعصب السمعي ،

 .)139،ص1996،املرجع السابق

  :مها أساسيني جزأينو ميكن جتزئة اجلهاز السمعي من الناحية الوظيفية إىل 



 
 : اجلزء األول -

خيتص بالتقاط الصوت و توصيله إىل األذن الداخلية بواسطة اهلـواء ، حيـث يـؤثر                " 
 املطرقة بغشاء الطبلة فإـا      التصالو نظرا   الصوت يف جزيئات اهلواء ، فيجعلها تز بدورها         

تتحرك بتحرك الطبلة ، و هذه احلركة تنتقل بدورها إىل السندان مث إىل الركاب حبيث تعمل                
يف وقت واحد كأا روافع ، و عندما تصل هذه احلركة إىل الليف الداخلي تـز                    كلها  

 غشاء الطبلة و العظيمات الثالثة      ذن الوسطى بواسطة  شعريات اخلاليا السمعية ، و تعمل األ      
 مدة ، كما ميكن للصوت أن يصل إىل األذن الداخلية ، ال عن              20على تقوية الصوت حوايل     

طريق األذن اخلارجية أو الوسطى ، و لكن عن طريق عظام اجلمجمة ، كمـا أن عـضلة                  
ايل الذي  الركاب تنقبض إذا زادت شدة الصوت لتحمي األذن الداخلية من تأثري الصوت الع            

  )28،ص2000ماجدة السيد عبيد،("يؤدي إىل تآكل بعض اخلاليا السمعية 

 : اجلزء الثاين -

   يقوم باستقبال الصوت و حتليله ، و يبدأ بشعريات اخلاليا السمعية و العصب السمعي              " 
 متييز  فتتمثل وظيفة اجلزء الثاين يف    .مث ينتهي باملراكز السمعية العليا و الذاكرة السمعية للمخ          

األصوات و إدراكها و يتم ذلك أوال يف األذن الداخلية داخل القوقعة ، و عندئذ يتم حتليلها                 
طبقا لترددها ، حيث أن اخلاليا مقسمة إىل جمموعات حبيث ختتص كل جمموعة باسـتقبال               
موجات صوتية معينة فبعضها يستقبل املوجات ذات التردد العايل ، و بعضها خيتص باستقبال              

جات ذات التردد املنخفض ، كما أن هذه اخلاليا متصلة بالعصب السمعي الثامن ، لـذا                املو
  . )29،ص2000،نفس املرجع السابق( ".فإن الصوت ينتقل عربة إىل املركز السمعي يف املخ

  

  

  

  



VIII.  مفهوم اإلعاقة السمعية. 
 :املفهوم العام لإلعاقة .1

   :اإلعاقة ماهية -

      ابرة نؤدي بنبذ و معاقبة املعوق الذي تنقصه أحد احلـواس            يف القدم و منذ العهود الغ     
أو أحد األعضاء أو املصاب باملس من الشيطان كما كان شائعا آنذاك ، و هي صور خاطئة                 
رمسها اجلهل لذات و كينونة املعاق ، فلم يكن متقبال من غريه من األفراد بـل حـورب و                   

لكن التاريخ   .ىل التعذيب و حىت إىل القتل        إ  و ك من السخرية إىل العزل    اختلف أسلوب ذل  
 كبرية على األحكام    النتصارات املعاقني العكس ، بتحقيق هؤالء      أثبتتنسانية  إلو التجارب ا  

و الكاتـب   " BEETHOVEN بيتـهوفن "  من هؤالء عبقري الفن و املوسيقى        ،اليت وجهت هلم  
هـيلني  " جزا أمام اجنـازات     عاقة السمعية البصرية حا   إلكما مل تقف ا   " طه حسني   "الشهري  
تقوم كما أن مبادئ شريعتنا اإلسالمية السمحاء . الفكرية و األدبية  "HELEN KELLER كيلري

 فال فرق بني أسود و أبيض و ال سـوي و معـاق        فؤ الفرص و املساواة بني األفراد     على تكا 
راتـه و   فكل ميسر ملا خلق له و كل يستطيع أن يشارك يف احلياة حسب ما تسمح بـه قد                 

 . و استعداداته و ميولهإمكانياته

لكن تبقى ماهية اإلعاقة حمل نقاش متجدد يف ميدان علم النفس و علوم التربية و التربية                
فالطفل املعوق هو الطفـل     " اخلاصة ، و هذا وفقا للمفهوم الذي يعطي لإلعاقة و حلدودها            
 جماالت األداء و بشكل جيعله      الذي يتدىن مستوى أدائه عن أقرانه بشكل ملحوظ يف جمال من          

 إال بتدخل خارجي من اآلخرين ، أو بإجراء تعديل كلـي يف             اآلخرينغري قادر على متابعة     
و عند فحـص مـصطلح أو        ؛ )146،بدون سنة،ص  موسوعة علم النفس و التربية     (."الظروف احمليطة به  

ه حـديث النـشأة ،   ، جند أن) و الذي أصله اجنليزي  ( "LE HANDICAP "" اإلعاقة " مفهوم 
الذي كان مستعمال يف العقود     " INADAPTATION" "سوء أو عدم التكيف   "حيث عوض مفهوم    

  ".ظاهرة غري حمدودة تتميز بعدم التكيف مع اتمع " املاضية ، و الذي كان يعرف على أنه 

)CHRISTINE PHILIP,1985,P14(  



     مشاكل كبرية ألسباب خمتلفـة      ن الذين يعانون من   ي و الراشد  نيضم األطفال و املراهق   تو
أما فيما خيص اإلعاقة أو املعوقني فهم أولئك        ،و متعددة يف الوجود و يف التعامل مع اآلخرين        

 ، إىل   االجتمـاعي الفيزيائية ، العقلية ، املزاجية ، أو ملوقفهم          الذين يتعرضون نتيجة حلالتهم   
هذا األخري الذي يعرف . لسواء اضطرابات تكون لديهم إعاقات ، أي نقاط ضعف مقارنة با       

. على أنه معدل القدرات و الفرص و احلظوظ ألغلبية األفراد الذين يعيشون يف نفس اتمع                
هذا الضعف أو نقاط الضعف اليت تعرف ا اإلعاقة تشمل كل من األسباب و األعـراض                

غـري  " هـوم    يف حني كان مف    االجتماعي و انعكاساا على املستوى      لالضطراباتالعيادية  
 فقط ، أما مفهوم     االضطرابات يركز على أسباب     "ANORMALITÉ"" عدم السواء " أو  " عادي  

 )IBID , 1985,P14(".سوء التكيف فيهتم بالعالقات بني الفرد و بيئته

جاء به املفهومني سـابقي      و ذا فمفهوم اإلعاقة امشل إذ يلخص بشكل عام وواقعي ما          
ذوي االحتياجـات   "نه اصطلح مؤخرا على استعمال مفهـوم        جتدر اإلشارة إىل ا   و  ،الذكر
 . يف جمموعة واسعة من البحوث و الدراسات" اخلاصة

  :عاقاتاإلاحلجم اإلحصائي لذوي  -

 املعاقني من جمتمع إىل آخر و من بلد إىل آخر حـسب             األفراد    خيتلف حجم مشكلة    
 لقد أصبحت ظاهرة انتـشار       و  ، تماعيةاالجاملتغريات املتعلقة بالعوامل الصحية و الثقافية و        

    إحصاءاتعا مما حفز اهليئات املعنية بإجراء       ئحاالت اإلعاقة بالنسبة إىل عدد السكان أمرا شا       
        و تقدر بعـض املـصادر     ."  و العمل على الوقاية و على توفري الوسائل للتكفل ذه الفئات          

ان أي جمتمع يعانون بشكل ما من حاالت  من سك%10  إىل %3 و يف هذا الصدد أن ما نسبته 
إىل أن  ) 1998( و يشري تقرير املنظمة العامليـة للـصحة       . )25،ص1996فاروق الروسان، ."(اإلعاقة

 12و بنسبة  طفل مليون 140 مليون من بينهم 500 عدد ذوي االحتياجات اخلاصة قدر بنحو"

، 2002جمدي عزيز إبراهيم ،   ( ."مية منهم يف الدول النا    %  80 من جمموع السكان،و تقدر نسبة         %

   )63ص

 
 



 
أن نسبة اإلعاقـة يف   " ZUCMAN ELISABETH   زوكمانإليزابيثوحسب ما جاء يف مقال 

 أو  بإعاقـة حيث انه شخص من كل أربعة مصاب        % 20 و   %10 الدول النامية تتراوح مابني   
قدر عددهم آنذاك بـ    املعاقني و الذين     4/3 وجد أن    1975بعدم قدرة معينة كما أنه يف سنة        

 االجتماعيمليون معاق  يعيشون يف دول العامل الثالث ، و أنه نتيجة للنمو الدميغرايف و                 387
 ".2000 اخلاصة هلذه الدول يف سنة االحتياجاتمن جمموع ذوي  5/4سينتمي 

)ELISABETH ZUCMAN,1985,P70(       

االت الـيت مل يـتم كـشفها         من احل  و جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل وجود العديد        
تشخيصها بعد، و ذلك ألسباب بيئية ، إدارية أو ألسباب أخرى، لكن ينبغي التذكري بـان   و

 ساهم يف استعمال و استثمار امليـادين         -خاصة النامية منها  –مستوى وعي أفراد اتمعات     
 بعد فترة احلمـل     العلمية يف الزواج و يف تطور االهتمام باملتابعة الطبية و باخلصوص أثناء و            

  .دف الوقاية من اإلعاقات

انظر امللحق  ) (1998(و يف اجلزائر وحسب إحصائيات وزارة التشغيل و التضامن الوطين           
 النشاط االجتماعي و الـذين      تفلقد بلغ عدد املعاقني املسجلني على مستوى مديريا       ) 3رقم  

 93.963 معاقا، منهم    1.590.466استفادوا من بطاقة املعاق و من حقوق الضمان االجتماعي          
  اخلاصة على مـستوى بلديـة وواليـة    االحتياجات يف ما خيص توزيع ذوي     معاقا مسعيا،و 

فيالحظ نفس االرتفاع يف نـسب      ) 4رقم   حقانظر املل ( 2004ديسمرب   31غواط إىل غاية    األ
هو عدد هائل لكن تبقى نسبة أخـرى مل تتقـدم إىل مـصاحل النـشاط                و خمتلف اإلعاقات 

جتماعي لطلب التسجيل ألسباب اقتصادية ، اجتماعية أو لعوامل تتعلق بعدم الـوعي أو              اال
 .  لوالدي وهذا ما يؤخر عمليات الكشف املبكر و  يصعب الكفالة يف سن متأخرةاالرفض 
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 يف عـدة    لطاملا كانت و ال زالت اإلعاقة السمعية حمور اهتمام العديد مـن البـاحثني             
ختصصات علمية طبية ، نفسية ، لسانية تربوية و اجتماعية ، حيث تعددت التعاريف املتعلقة               
باإلعاقة السمعية و تنوعت حسب تصنيفاا و باختالف أنواعها لكن معظمهـا يتفـق يف               

 . ومضموا    حمتواها

ـ           "املعوقون مسعيا "و يضم لفظ     صنيف  كل من فئيت الصم و ضعاف السمع حيث ميكن ت
لقـد  ؛ و هؤالء املعوقني مسعيا وفقا لدرجة و نوع اإلصابة و سن اإلصابة و سبب اإلصـابة              

يعرفه املعجم الطيب    وردت تعاريف و مفاهيم كثرية حول اإلعاقة السمعية أو الصمم ، حيث           
 و هو إعاقة شائعة ، راجعة إىل إصابة أحد أعضاء اجلهاز            مع  اخنفاض أو انعدام الس   "  :بأنه  

تعين اإلعاقة السمعية حسب جمـدي عزيـز   و،) ANDRÉ DOMART ,1989,P742 ( ".السمعي
وجود مشكالت حتول دون أن يقوم اجلهاز السمعي عند الفرد بوظائفه بالكامل أو             "إبراهيم  

عاقة السمعية يف شدا من     إلتقلل من قدرة الفرد على مساع األصوات املختلفة ، و تتراوح ا           
طة اليت ينتج عنها ضعف مسعي إىل الدرجات الشديدة جدا و اليت            الدرجات البسيطة و املتوس   

  )434،ص2002جمدي عزيز إبراهيم،(" .ينتج عنها صمم

 تبـاين يف مـستويات      "أما سعيد حسين العزة فريى أن مفهوم اإلعاقة السمعية يشري إىل          
لفـرد   فالشديد جدا ، و تصيب هذه اإلعاقـة ا ،السمع اليت تتراوح بني الضعيف و البسيط       

ـ                دون اسـتخدام   خالل مراحل منوه املختلفة ، و حترمه من مساع الكالم املنطوق مـع أو ب
 )110 ،ص2002سعيد حسين العزة،(".تشمل األفراد ضعاف السمع و الصماملعينات السمعية  و

 :كما أنه يعرض عدة تعاريف لإلعاقة السمعية من أمهها 

 .التعريف الوظيفي  :أوال

   على مدى العجز السمعي يف فهم اللغة املنطوقة و لذلك فهو يعـرب             يركز هذا التعريف    " 
نفـس  ( ."أن هذه اإلعاقة احنراف يف السمع حيد من قدرة الفرد على التواصل السمعي اللفظي             

 )110 ،ص2002،املرجع السابق



 . التعريف الطيب :ثانيا

عي عند الفـرد و     عاقة اليت تعتمد على شدة الفقدان السم      إلاإلعاقة السمعية هي تلك ا    "
décibel يقاس بالديسيبل

 )111،ص 2002 ،نفس املرجع السابق (".

 . التعريف التربوي :الثاث

نفـس املرجـع     (".اإلعاقة السمعية هي تلك اإلعاقة اليت تؤثر على أداء الفرد التربـوي              " 

 )110،ص 2002،السابق

لى أـا القـدرة الـسمعية       اإلعاقة السمعية ع  "      أما املنظمة العاملية للصحة فعرفت      
الضعيفة اليت ال متكن الفرد املصاب ا من تعلم لغة حميطه و ال تـسمح لـه باملـشاركة يف                 
النشاطات العادية اليت ميارسها من هم يف سنه ، و متنعه من مواصـلة التعلـيم العـادي و                   

   )DENISE BUSQUET ,1978,P33(" . منه ، و ذلك نتيجة لغياب احلساسية السمعيةاالستفادة

 رغم موضوعية هذا التعريف إال أنه ال يتوافق مع ما هو موجود يف وقتنـا احلـايل ،                   و
عاقة السمعية خاصة مل تعد عائقا و ال حاجزا كبريا أمام املعوقني ألم             إل و ا  مومافاإلعاقة ع 

عملية و  كفاءام يف شىت ااالت العلمية و ال      زها و أظهروا و أثبتوا قدرام و      استطاعوا جتاو 
كمـا   .عرض يف الفصول القادمـة      يذلك من خالل عمليات دجمهم يف اتمع و هذا ما س          

وردت تعاريف كثرية ، حيث يستخدم مصطلح اإلعاقة السمعية للداللة على األفراد الـذين              
: يعانون من مشاكل مسعية و يف إطار هذا املصطلح العام يتم التمييز بني فئتني رئيسيتني مها                 

:  بني األصم و ضعيف السمع يف قوله " RONDALدالرون"سمع و الصم  إذ يفرق ضعاف ال
 فمـا   ديسيبل 70 (ميكن أن نعرف األصم على أنه الشخص الذي ال متكنه بقاياه السمعية             " 

 كان جمهزا جبهاز مسعي أم ال ، أما ضعيف الـسمع            سواءمن فهم الكالم املسموع ،      ) فوق  
جتعل فهمه للكالم املـسموع     )  على األكثر    ديسيبل 35(ة  فهو الشخص الذي بقاياه السمعي    

صعبا لكن غري مستحيل و ذلك من خالل ارى السمعي الطبيعي ، سواء باستعمال التجهيز               
  ".السمعي أو بدونه

)RONDAL,1983,P218( .  



  

الصم و ضعاف الـسمع     : فئتني مها   عاقة السمعية إىل    إل ذو ا  إبراهيم جمدي عزيز    مويقس
من الضروري وضع حدود فارقة للتمييز بني الفئتني يف األغـراض التربويـة و              " ه  يرى بأن و

القانونية فإذا كان األطباء و العاملون يف جمال القانون و اإلدارة يؤكدون على درجة الفقدان               
عاقة إلن يهتمون باألثر الناتج عن ا     والسمعي كمعيار أساسي للتفريق بني الفئتني ، فإن التربوي        

 ).434،ص2002إبراهيم،  جمدي عزيز (".على تعلم الكالمالسمعية 

 التنفيذية ملؤمتر املديرين العاملني يف جمال رعاية الصم بالواليـات           ةنجو حسب تعريف الل   
املتحدة األمريكية ، فإن األصم هو الفرد الذي يعاين من عجز مسعي إىل درجة حتـول دون                 

 بدوا حيث يصل أو باستخدام السماعات اعتماده على حاسة السمع يف فهم الكالم ، سواء    
 أما ضعيف السمع فهو الفرد الذي يعاين مـن درجـة            .ديسيبل فأكثر    70الفقدان السمعي   

 سـواء  على حاسة السمع فقط ،       باالعتمادفقدان مسعي جتعله يواجه صعوبة يف فهم الكالم         
نفس املرجع   ("سيبل   دي 69-35  إىل باستخدام السماعات أو بدوا حيث يصل الفقدان السمعي       

 ).111،ص2002 ،السابق

عاقة السمعية كال من الصمم و الضعف السمعي ، فاألصم هو الـذي             إل   إذن تشمل ا  
يعاين من فقدان أو قصور مسعي شديد جدا أي أنه ال يستطيع اكتساب املعلومات اللغوية عن                

ا الشخص الذي يعاين    طريق حاسة السمع باستخدام أو بدون استخدام املعينات السمعية ، أم          
 .من الضعف السمعي فيكون فهمه للمثريات اللغوية صعبا بسبب فقدانه اجلزئي حلاسة السمع

 .معايريو على هذا األساس نصل إىل تصنيف اإلعاقة السمعية تبعا لعدة 



  : تصنيف اإلعاقة السمعية و أسباهبا .أ

  : تصنيفات اإلعاقة السمعية.1-أ

ليم من أحد الشروط األساسية الكتساب اللغـة و إنتـاج           يعترب وجود جهاز مسعي س    
تعوق الفرد عن التواصل    الكالم فأي خلل أو إصابة يف أحد أعضاء هدا اجلهاز من شأا أن              

  :تتخذ هده اإلصابة أنواعا خمتلفة و هدا حسب املعايري التصنيفية اآلتية مع غريه و

  موقع اإلصابة  

  شدة أو درجة اإلصابة 

 إلصابة العمر عند ا 

  :ا األساس ميكننا تصنيف اإلعاقة السمعية إىلو على هذ

  : اإلعاقة السمعية من حيث موقع اإلصابة-

 لـه عالقـة      ألنّ هاز السمعي اجلا التصنيف على حتديد اجلزء املصاب من            يقوم هذ 
  :لك إىل أربعة أنواع ع و تقسم اإلعاقة السمعية وفقا لذمباشرة بفيزيولوجية السم

  ) :الصمم اإلرسايل ( ن السمعي التوصيلي الفقدا -

و ينتج عن خلل يف األذن اخلارجية أو األذن الوسطى على حنو حيـول دون وصـول                 "
املوجات الصوتية بشكل طبيعي إىل األذن الداخلية رغم سالمتها و عليه جيد املصاب صعوبة              

لك ال  ملرتفعة لـذ   أقل يف مساع األصوات ا     يف مساع األصوات املنخفضة بينما يواجه صعوبة      
تكـون املـشكلة يف تفـسري    ه احلالة ال  ديسيبل و يف هذ    60 يتجاوز الفقدان السمعي الناتج   

حتليلها و إمنا يف إيصاهلا إىل األذن الداخلية و مناطق السمع العليا اليت ميكنها حتليل               األصوات و 
  )436، ص 2002 ،  نفس املرجع السابق (."و تفسري األصوات

  

  



  

  ) :الصمم اإلدراكي ( لسمعي احلس العصيب  الفقدان ا-

املنطقة الواقعة مـابني األذن     ( و ينتج عن خلل يف األذن الداخلية أو العصب السمعي           "
مع سالمة األذن الوسطى و اخلارجية ، فعلى الرغم مـن أن موجـات              ) منطقة عنق املخ    و

خل القوقعة قد ال يتم     الصوت تصل إىل األذن الداخلية فإن حتويلها إىل شحنات كهربائية دا          
) على حنو مالئم ، أو أن اخللل يقع يف العصب السمعي فال يتم نقلها إىل الدماغ بشكل تـام   

،و ال يؤثر الفقدان السمعي احلسي العصيب فقط على القدرة على مساع األصوات بل و على                
ـ                 ون فهمها أيضا  فاألصوات املسموعة تتعرض إىل تشويه حيول دون فهمهـا مبعـىن ال تك

املشكلة يف توصيل الصوت بل يف عملية حتليله و تفسريه،و يف معظم األحيان يعاين املـصاب            
و رغم أن الصعوبة السمعية الناجتة عن الفقدان السمعي         . من عجز يف مساع النغمات العالية       

          ا فإنه ميكـن القـول أن       احلسي عصيب تتراوح يف الشدة بني الدرجة البسيطة و الشديدة جد
ديسيبل هي يف العادة حاالت فقدان مسعي حـسي          70لفقدان السمعي اليت تتجاوز     حاالت ا 

نفـس   ."(اعات أو تكبري الصوت تكون قليلة       عصيب كما أن درجة استفادة املصاب من السم       

  )437-436، ص 2002 ،املرجع السابق

  : الفقدان السمعي املختلط -

." لسمعية احلس عصبية   اإلعاقة ا  و جيمع هذا الشكل بني اإلعاقة السمعية التوصيلية و        "
  )437، ص2002 ،نفس املرجع السابق(

  : الفقدان السمعي املركزي -

و حيدث يف حالة وجود خلل حيول دون حتويل الصوت من جذع الدماغ إىل املنطقة               "
السمعية يف الدماغ أو عندما يصاب اجلزء املسؤول عن السمع يف الدماغ و يعود سبب هذه                

  ."ورام أو اجللطات الدماغية أو إىل عوامل والدة أو مكتسبةاإلصابة إىل األ
  )439، ص2002 نفس املرجع السابق،(



  

  : اإلعاقة السمعية من حيث درجة اإلصابة-

، اإلعاقـة الـسمعية حـسب    ) املكتب الدويل السمع و الصوت   (  B.I.A.Pيصنف
 )CLÉMENT LAUNAY,1972,P240-241: (درجتها أو شدا إىل اموعات الست التالية 

  :  مسع عادي أو قريب من العادي -      

 ديسيبل ،الطفل يف هذه احلالة ليس لديه صـعوبة يف           20تكون العتبة السمعية أقل من      
  .إدراك الكالم لكن ميكن أن تكون لديه بعض االضطرابات النطقية 

  : عجز مسعي خفيف -      

ل ؛ هناك صعوبة يف إدراك أصوات الكالم         ديسيب 40 و   20العتبة السمعية تكون ما بني      
 الطفل ال ينتبه ، لكـن       كما أن الصوت الضعيف أو البعيد يكون غري مسموع إضافة إىل أن           

  .التجهيز السمعي يساعدان الطفل على التعويض التأهيل و

  : عجز مسعي متوسط -      

قويا نوعا مـا     ديسبيل جيب أن يكون الصوت       70 إىل   40 تكون العتبة السمعية ما بني      
يف هذه احلالة عادة ما يظهر التأخر اللغوي و االضطرابات          . حىت يدركه الطفل بصفة مناسبة      

 .النطقية كنتيجة هلذا العجز 

 ) صمم حاد : (  عجز مسعي حاد -       

ال يدرك الطفل إال الصوت .  ديسبيل 90 و 70العتبة السمعية يف هذه احلالة تتراوح بني 
ن الوسط العائلي منتبها فيمكن أن تنمو لدى الطفل لغة  و إال يصل إىل سـن                 القوي فإذا كا  

  . أو مخس سنوات دون أن يتكلم أو يعرف الكالم  أربع



 
  ) صمم عميق : (  عجز مسعي عميق -

 ديسبيل هذا العجز يتطلب إعادة تأهيل مناسبة و إال          90تكون العتبة السمعية أكرب من      
 هذه احلالة ال يدرك إال الصوت القوي جدا و القريـب مـن              فهو يف . أصبح الطفل أبكما    

  .أذنيه

  :  الصمم الكلي -

  .و هي حاالت استثنائية أين يكون هناك غياب كلي و تام حلاسة السمع 

  :  اإلعاقة السمعية من حيث عمر اإلصابة -

ثار  يعد التصنيف وفقا للسن الذي حدثت فيه اإلصابة من املتغريات املهمة يف حتديد اآل             
فالطفل الذي يصاب   " النامجة عن اإلعاقة السمعية و يف حتديد التطبيقات التربوية املتعلقة ا ،           

 خلربة لغوية أو خلربة األصوات املختلفـة يف         ضبالصمم منذ الوالدة ال تتاح له فرصة التعوي       
 خرب  أما الطفل الذي حدثت له اإلصابة عند عمر سنتني أو ثالث سنوات ، يكون قد              . البيئة  

األصوات و تعلم الكالم و هذا ما جيعل إمكاناته و احتياجاته يف جمال تعلم التواصل خمتلفـة                 
، 2002جمدي عزيـز إبـراهيم ،     ( ."عن احلالة األوىل و ال ينطبق ذلك على اإلعاقة السمعية البسيطة          

  )435ص

  : الصمم ما قبل اللغوي -

ة هو يف مرحلة سابقة علـى       و يشري إىل حاالت ضعف السمع اليت حتدث منذ الوالد         "
تطور اللغة و الكالم عند الطفل، و يعتقد أن العتبة الفارقة هلذا النمط من الصمم حيـدث يف                  
سن ثالث سنوات ، و يف هذه احلالة تتأثر قدرة الطفل على النطق و الكالم، ألنه مل يـسمع                   

  .اللغة احملكية بالشكل الذي يساعده على اكتساا و تعلمها

  :عد اللغوي الصمم ب -



و يشري إىل حاالت الصمم اليت حتدث بعد اكتساب الطفل مهارة الكالم و اللغـة و يف    
  )435، ص2002 ،نفس املرجع السابق( ."هذه احلالة ال يتأثر النطق أو الكالم عند الطفل بشكل كبري

  من خالل كل ما عرض آنفا ميكن استنتاج كتعريف إجرائي أنه يقـصد باإلعاقـة               
فقدان السمع جزئيا أو كليا بسبب وراثي أو مرضي ، مما حيول دون أن يقوم اجلهاز                السمعية  

السمعي عند الفرد بوظائفه ، أو يقلل من قدرة الفرد على مساع األصوات املختلفة ، هذا ما                 
 للتواصل مع اآلخرين و     يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة املصاب على استخدام حاسة السمع         

ة يف شدا مـن     يط به من مثريات مسعية وتتراوح اإلعاقة السمعي       فهم كل ما حي   الكتساب و 
املتوسطة اليت ينتج عنها ضعف مسعي إىل درجات الشديدة جدا و الـيت             الدرجات البسيطة و  

  .  ينتج عنها صمم 

  :العوامل املسببة لإلعاقة السمعية .2-أ

ـ           ة إىل هـذه    يرتكز تشخيص حاالت الفقدان السمعي أساسا على معرفة األسباب املؤدي
ع اإلعاقة السمعية إىل جمموعة من العوامل املسببة بعضها وراثـي أو جـيين              جاإلصابة حيث تر  

  .والبعض اآلخر يرتبط بعوامل و مؤثرات مكتسبة

أسـباب جنينيـة    :و ميكن بوجه عام تصنيف األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة السمعية إىل           
  .وأسباب مكتسبة

  : األسباب اجلنينية -

االت اإلعاقة السمعية ذات األصول اجلنينية نتيجة النتقال حالة من احلـاالت            حتدث ح "
املرضية من الوالدين إىل اجلنني عن طريق الوراثة ،و يتضمن هذا النوع من الصمم الوراثي فقدان                

أي (السمع بدرجة حادة و يكون غري قابل للعالج و كذلك فإن هذه احلاالت تكون مزدوجة                
عصبية يف نفس الوقت تسبب تلف اخلاليا الـشعرية         -تضمن عيوبا جسمية  و ت ) تصيب األذنني 

  :القوقعية اخلاصة بالسمع أو إصابة العصب السمعي؛وميكن حتديد بعض من هذه العيوب يف



األطفال الذين يولدون بإعاقات مسعية نتيجة للتكوين اخلاطئ  لعظام األذن الوسـطى        " )1
 عدم التكوين الصحيح لعظام األذن الوسطى ميكـن         تكون نتيجة عوامل وراثية إال أن حاالت      

  .عالجها بأساليب جراحية

وتتضمن أعراضها املتزامنـة صـغر   "  TREACHER'S SYNDROMEتريتشر "زملة أعراض  )2
حجم أذن الطفل و اتساع الفم و خلل يف تكوين األسنان و إرجتاع خلقي للـذقن و بعـض                   

  .العيوب اخللقية يف عظام الوجه

وتتضمن أعراضها املتزامنـة  "  WAARDENBURG'S SYNDROMEواردنربج "راض زملة أع )3
وجود خصلة من الشعر األبيض يف مقدمة الرأس و تلون العينني بلونني خمتلفني و بروز األنف و                 

  .) 111،ص2001بدر الدين كمال عبده،( ."خاصة من ناحية الوجنتني وتقوس الشفاه

  :ثية وال جينية حتدث أثناء احلمل ،وتتضمنكما توجد عوامل جنينية أخرى غري ورا

تسمم احلمل ،الرتيف الذي حيدث قبل الوالدة،و األمراض اليت تصيب األم أثناء احلمـل              "
كاحلصبة األملانية،وااللتهابات اليت تصيب الغدة النكفية والزهري ،وتناول األم احلامل لـبعض            

وهناك أيضا عوامل حتدث عنـد       ند اجلن العقاقري الطبية مما يؤثر على تكوين اجلهاز السمعي ع        
الوالدة وتشمل الوالدة اليت تطول مدا أو الوالدة املتعثرة وعدم وصول األكـسجني إىل مـخ                

  ."اجلنني

  .)110،ص2001بدر الدين كمال عبده،( 

  :األسباب املكتسبة  -

وفيما يلـي   األسباب غري اجلنينية اليت ميكن أن تؤدي إىل اإلعاقة السمعية كثرية ومتنوعة             "
  :أكثرها شيوعا

  : استخدام العقاقري الطبية -

هناك بعض العقاقري اليت قد يترتب على إستخدامها وجود إعاقة يف السمع سـواء عنـد                
ومن أهـم هـذه العقـاقري       .اجلنني أو عند الطفل حديث امليالد أو حىت عند الشخص الراشد          

"MEOMYCIN"و،"KANOMYCIN" وكذلك فإن عقار،"STREPTOMYCIN"  وبعض العقاقري  األخرى،



، قد تسبب إصابة اخلاليا القوقعية يف األذن بـالتلف ،علـى أن األفـراد               "MYCIN"من جمموعة   
  .خيتلفون عن بعضهم البعض يف درجة تأثرهم بالعقاقري املختلفة

  : أمراض تصيب األذن الداخلية -

لداخلية ،ومن بني هذه    هناك عدد كبري من األمراض الفريوسية اليت قد تسبب تلفا لألذن ا           
والبكترييا " STREPTOCUS"اإللتهاب السحائي واجلذري الكاذب ،البكترييا السبحية         :األمراض  

العضوية ،والتهابات الغدد النكفية واحلصبة واألنفلونزا ،ففي مثل هذه احلاالت يتسلل الفريوس            
  . املخي عن طريق الثقب السمعي الداخلي املوجود باجلمجمة إىل النسيج العصيب

  :أمراض تصيب األذن الوسطى-

لعل من أهم األمراض اليت تصيب األذن الوسطى اإللتهاب السحائي املخي ،ففـي هـذه               
يف األذن الوسطى بسبب انسداد قناة أستاكيوس مما يترتب عليـه            )صديد(احلالة يتواجد سائل    

) صديد  ( إفراز: ت  ومن األعراض امللحوظة يف مثل هذه احلاال      .ضغط سليب يف األذن الوسطى      
وينتج ذلك عن إصابة األذن اخلارجية بثقب إما نتيجة مؤثر خارجي كآلـة              يف األذن الوسطى،  

حادة ،أو نتيجة التهاب يف األذن الوسطى ،فيحدث مثل هذا الثقب الذي يسمح برتول الصديد               
  .على أن اإللتهاب السحائي املزمن من شأنه أن يتلف األذن متاما 

 اإللتهاب السحائي توجد أنواع أخرى من األمراض االلتهابية اليت تؤثر على            وباإلضافة إىل 
وهو عبـارة    "CHOLESTEATONNA "األذن الوسطى واليت من بينها ورم األذن الوسطى اللِِؤلؤي          

وكذلك ميكن أن يتأثر مسـع الطفـل         .عن تواجد أنسجة جلدية مكونة داخل األذن الوسطى         
  ."و نتيجة لتجمع أشياء غريبة يف القناة السمعية نتيجة لتراكم صماغ األذن،أ

  )113-112،ص2001 ،نفس املرجع السابق(

   :مظاهر النمو عند الطفل املعوق مسعيا -ب

ينتج عن فقدان السمع جمموعة من التأثريات على خمتلف جوانب النمو لدى الطفل مما              
ت و  ا عالقة باالكتـسابا    اليت هل  تيؤثر سلبا على جمموعة الوظائف و القدرات و السلوكيا        

  منـو  من أهم مسـات   كذا بالتواصل مع اآلخرين و تكوين العالقات االجتماعية، و        بالتعلم  و  



 املعوق مسعيا يف مرحلة الطفولة املتأخرة  جمموعة من األبعاد اليت ختـدم دراسـة منـو      الطفل
  :يف الدراسة احلالية هو كل من    الشخصية وما يهم 

  

  : ي النمو االجتماع.1-ب

   اتمع اخلارجي، مبعىن أنه يبدأ      تشهد بداية مرحلة الطفولة املتأخرة خروج الطفل إىل         
يف تكوين عالقات داخل مجاعات أخرى غري األسرة، فالعالقات اجلماعية هامة جدا يف هذه              
الفترة وجيب أن تشجع، كما جيب أن يشجع االختالط باألقران حىت يبدأ الطفل  يف النمـو                 

ي  والنفسي عن طريق جتاربه اخلاصة دون أن يستمر معتمدا اعتمادا كليـا علـى                االجتماع
  .والديه أو غريمها من الكبار

سنوات تكون ضعيفة ومائعة وتتميـز   عشرإىل  ستوالعالقات اجلماعية يف الفترة من    " 
 قد   سنة فالطفل يكون فيها    اثين عشر  إىل عشربأا عالقات داخل اجلماعة ، أما يف الفترة من          

وصل إىل حالة مناسبة من التكيف، وتتميز هذه الفترة بأا فتـرة انتمـاء إىل اجلماعـات                 
  .واإلخالص الشديد هلا

ـ           خاص آخـرين يقومـون بـدور        واألطفال يف هـذه املرحلـة حيتـاجون إىل أش
كاملدرسني واملدربني ورواد اجلماعات واألخصائيني االجتمـاعيني، إذ أن احليـاة           الوالدين،
 نفـس املرجـع الـسابق     ("  بالنسبة للطفل يف هده املرحلة  تأخذ أمهية احلياة األسـرية           اجلماعية

  .)121،ص2001،

 وهنا يظهر جليا مدى حرمان الطفل األصم للوسيلة الطبيعية لالتصال والـيت تتمثـل              
أساسا يف اللغة وما الذي سيؤدي به تدرجييا ويف أغلب األحيان إىل العزلة واالنطـواء ألنـه                 

 -واملعاق عامة –ن عدم فهم وال تفهم اآلخرين،ألن غالبا ما ينشأ الطفل املعاق مسعيا             يعاين م 
يف جو أسري مشحون بالشفقة واحلماية املفرطة، لكن عند خروج هذا الطفل إىل اتمـع               

فسيتعرض إىل مواقف ووضعيات ال توفر له مشاعر العطف         ...)  املدرسة الشارع، ( األكرب  



ا قد حيدث الصدام بني املعاش األسري واملعاش االجتمـاعي الـذي            والشفقة والرعاية وهن  
  .سيوجه أفراده نظرات متيز إىل هذا املعاق ألنه شخص خمتلف، ناقص وغري عادي

  

فاإلعاقة قد ختلق حساسيات لدى كل من املعاق واحمليطني به مما جيعله يسلك سلوكات              
 احلساسيات ما يظهـر يف التواصـل        معينة ال تساعده على االندماج اجتماعيا، و ابرز هذه        

 باستخدام قنـوات    حفإن احلدود الناجتة عن النقص يف التقدم اللغوي الذي ال يسم          "اللغوي ، 
عادية لالتصال بني الشخص وأقرانه ميكن أن نتوقع أا تلعب دورا هاما يف النمو االجتماعي               

طله وبالتـايل سـتؤثر علـى    ، فقد تؤخره أو تع)121،ص2001 ،نفس املرجع السابق  (."ألي إنسان 
 تمايكلبـس "ولقـد توصـل     ." جمموعة مظاهر النمو األخرى ولعل أمهها النمو النفسي           

MYKELBUST "             إىل أن أطفال الصم  حىت السن اخلامسة عشر متأخرون يف النضج االجتماعي
،وهذا من   )122،ص2001 ، نفس املرجع السابق  ( "تقريبا عن أقرام من األطفال العاديني        %10 بنسبة

بني األمور اليت جتعل جمموعة كبرية من األخصائيني والعلماء يشريون إىل عزلة الطفل األصم              
وانطوائه وهروبه حنو األفراد الذين يشبهونه  ؛و يقصد هنا مجاعة املعاقني مسعيا  ألنـه مـن                  

ي الصعب عليه التواصل لفظيا مع من هم ساملني مسعيا  يف حني استعماله للحـوار االشـار                
  .وللغة اإلشارات  قد يسهل عليه االندماج يف مجاعة الصم 

  : النفسي النمو. 2-ب

تتكون العواطف والعـادات االنفعاليـة ،       "خالل هذه املرحلة من الطفولة  املتأخرة            
ويبدى الطفل احلب وحياول احلصول عليه بكافة الوسائل، وحيب املرح وتتحـسن عالقاتـه              

اآلخرين ، ويقاوم النقد، بينما مييل إىل نقض اآلخـرين، ويـشعر            االجتماعية واالنفعالية مع    
ويعرب الطفل عن الغرية مبظاهر سلوكية منـها        . باملسؤولية ويستطيع تقييم سلوكه الشخصي    

الضيق والتربم مما يسبب له هذا الشعور ، وتالحظ خماوف األطفال بدرجات خمتلفة وتتغري يف               
اخلوف من املدرسة والعالقات االجتماعية وعـدم       :قة  هذه املرحلة لتحل حمل املخاوف الساب     

نفس  ("األمن اجتماعيا واقتصاديا، وقد تشاهد ن  نوبات الغضب وخاصة يف مواقف اإلحباط            



 هذا فيما خيص الطفل السامل مسعيا ،أما الطفل األصم فلقـد            ،)124-123،ص2001 ، املرجع السابق 
م منذ والدم يظهرون احنرافـا أكـرب يف         دلت األحباث أن األطفال الذين يعانون من  الصم        

النمو االنفعايل عن أولئك الذين يصابون بالصمم بعد فترة من النمو، ويظهر ذلك يف الذكور               
  .أكثر منه يف اإلناث

  

فمن أهم انعكاسات الصمم على النمو النفسي للطفل هو حرمانه من التواصل الطبيعي             
حول ذاته وبشعوره بالقلق وعدم اطمئنانه كما       مع حميطه اخلارجي ولذا يعرف بأنه متمركز        

تظهر لديه سلوكات عدوانية واندفاعية حياول من خالهلا التكيف والتوافق مع جمتمعه، وهذا             
أن معظم األطفال املعاقني مسعيا يتميزون خبـوف وقلـق   "يف قوله "  COLINكوالن "هما يرا

  ن من العامل اخلارجي، وبالتايل يلجأو     شديدين، نظرا لعدم االستجابة وإدراك املثريات الصادرة      
 DOMINIQUE) ."إىل استعمال وسائل خاصة م  للتكيف مع خمتلـف األوضـاع اخلارجيـة   

COLIN,1996,P89) 
فيظهر من خالل كل هذا أن للصمم تأثري على احلياة النفسية واالجتماعية للطفل مما                

        تمع ما قد يؤثر على شخصيته، فقـد        يولد لديه استجابات خمتلفة حماولة منه للتكيف مع ا
يتقبل أن يعيش معاقا يف جمتمع سامل أو قد ينعزل وينطوي بعيدا عن أي تفاعل اجتمـاعي أو                  
شخصي  ويف كلتا احلالتني يواجه الطفل املعاق مسعيا الكثري من املواقف ومن الصعوبات على               

  .     كل املستويات النفسية والتواصلية واملعرفية واالجتماعية

   : النمو العقلي.3-ب

من املعروف ومن املالحظ أن حرمان األصم من حاسة السمع لـه أثـر يف عاداتـه                 
السلوكية وعدم تناسق حركاته ومدى التحكم يف إصداره لألصوات وإحساسه ا وتقليـده             
هلا ، لكن تبني من خالل عدة حبوث ودراسات أن األطفال الصم وضعاف السمع لـديهم                

ام يف نسبة الذكاء كباقي األطفال العاديني حيث ال توجد عالقة مباشرة بني             نفس التوزيع الع  
الصمم والذكاء ،إال أن احلرمان احلسي السمعي يترك آثارا على النشاط العقلي للطفل حيث              
غالبا ما يوصف املعاق مسعيا بأنه بطيء التعلم بالقياس مع قرينه السوي ،وقد يرجع هذه إىل                



 اللغة املنطوقة واملكتوبة واليت تظهر يف صعوبات االستماع والكـالم           درجة الفهم واستخدام  
  . والقراءة والكتابة أو يف حل املسائل الرياضية نتيجة لوجود إعاقة إدراكية وحسية

،إىل أن عمليات التفكري لألطفال الصم مشاة لتلك عنـد     "FURTH فريث"فلقد توصل   "
يف أن اللغـة  " PIAGET بياجيـه " الدراسة نظرية األطفال العاديني يف السمع ،وقد أكدت هذه   

" فريث"  ، كما يشري   )119،ص2001بدر الدين كمال عبده،   ( . "ليست عنصرا مكونا للتفكري املنطقي    
أن الفروق يف األداء بني املعاقني مسعيا والعاديني تعود إىل الـنقص الواضـح يف تقـدمي                 "إىل

 نفس املرجع الـسابق   ( ."ىل قدرات الصم العقلية     تعليمات اختبارات الذكاء وخاصة اللفظية ،ال إ      

 ، مبعىن أن اختبارات الذكاء مشبعة بالتعليمات واالختبارات اللفظية مما مينـع             )120،ص2001،
اختبار القدرات العقلية احلقيقية للطفل األصم ألنه يعتمد أساسا على اجلوانب األدائية الذي             

  .غالبا ما يتفوق فيها

ة أخرى فلقد خلصت الدراسات املرتبطة باـال التعليمـي          هذا من جهة ،ومن جه     
أربع  أن متوسط التأخر التعليمي للطفل األصم يتراوح من ثالث إىل         "لألطفال الصم وأكدت    

سنوات على األقل ،بينما األصم جزئيا يبلغ متوسط تأخره التعليمي من عـام ونـصف إىل                
   .)315،ص2000السيد عبيد،ماجدة ( "عامني عن املستوى األساسي لطفل املرحلة

  :النمو اللغوي. 4-ب

من أكرب وأعمق اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية ما يظهر يف جمال النمو اللغوي للطفـل               
  .والذي يعرب عنه باللغة املنطوقة أو اللغة الشفوية

فعجز الطفل األصم عن استخدام اللغة الشفوية أو بطء تعلمه هلا جيعله يعيش يف نـوع                
لة عن كل ما هو اتصال لغوي، فنجده بعيدا نوعا ما عن فهم وتذوق كل مـضامني                 من العز 

  .الظواهر الطبيعية واحلوادث اليومية والقيم والعالقات االجتماعية و العادات اللفظية 

 
 
 



كما قد يصعب عليه التعبري عن مشاعره وآرائه وأفكاره بصورة واضحة ومفهومة مـن              
ارة إىل أن هذه اإلعاقة اللغوية أو هذا التـأخر يف التحـصيل             قبل الساملني مسعيا وجيب اإلش    

اللغوي ، هو أيضا نتيجة لتأخر اكتشاف الصمم وتأخر متابعة العـالج والتكفـل ، فبعـد                 
التحقق من نتائج الفحص الطيب والسمعي و التأكد من عدم استجابة الطفـل لألصـوات               

ية خطوة ضرورية لبدء التكفل باحلالة      وغياب اللغة لديه، هذا ما جيعل تشخيص اإلعاقة السمع        
  .ألن هناك عالقة وثيقة بني فقدان السمع ومنو اللغة والكالم

  اليت أكدت على أن"  AIMARD PAULEبول إميار  "  هذا ما نستخلصه من خالل قول

اإلعاقة السمعية تؤثر على لغة األطفال يف مجيع جوانب النمو اللغوي ، فالطفل املعاق              " 
ح أبكما إن مل تتوفر لديه فرص التدريب الفعالة، ويرجع ذلك إىل عدم استفادته              مسعيا سيصب 

 ." من التغذية الرجعية السمعية، وعدم حصوله على تعزيز لغوي كاف من طرف اآلخرين
)PAULE AIMARD, 1981 , p 16(           

III  .السمعيةيكولوجية اإلعاقةس :   

   : ق مسعياوخصائص الطفل املع. 1

  :صائص النفسية واالجتماعيةاخل /أ

قون مسعيا فئة متجانسة فلكل فرد منهم خصائصه الفردية والشخصية اليت           وال ميثل املع    
 استجابة الوالدين   وترجع عادة إىل اختالف نوع ودرجة اإلعاقة، وعمر الفرد عند اإلصابة،            
 لـه، إضـافة إىل      والوسط األسري، وطبيعة اخلدمات والرعاية األسرية والتربوية اليت توفرت        

فبسبب صعوبات االتصال اللفظي الضرورية إلقامة عالقات اجتماعية حيـاول          .عوامل أخرى 
املعوقون مسعيا جتنب مواقف التفاعل االجتماعي اجلماعي ومييلون إىل مواقف التفاعل الفردية،            

  .اهلمكما مييل الذين يعانون من فقدان مسعي شديد إىل إقامة عالقام االجتماعية مع أمث

 
 
 



عامة مييل األطفال املعوقني مسعيا إىل العزلة نتيجة إلحساسهم بعـدم املـشاركة أو              "و
االنتماء إىل األطفال اآلخرين، لذلك  فإم مييلون إىل األلعاب الفردية اليت ال تتطلب مشاركة         

 دود كتنس الطاولة  وسـباق     جمموعة من التالميذ وإىل األلعاب اليت تتطلب مشاركة عدد حم         
اجلمباز، وتسهم هذه اخلصائص يف تقدمي تفسري جزئي لظاهرة جناح الصم يف خمتلف             اجلري و 

اتمعات يف جتميع أنفسهم يف جمموعات  وأندية خاصة م، باإلضافة إىل  امليل إىل العزلـة                 
فيسري النضج االجتماعي لألشخاص الصم مبعدل أبطأ منه لدى السامعني، ويقـدر بعـض              

من املستوى املتوقع، إذ تكون املشكالت املرتبطـة باالتـصال           %20-15 دودالباحثني ذلك حب  
جمـدي عزيـز   (. "اللفظي يف أغلب األحوال هـي الـسبب يف تـأخر النـضج االجتمـاعي       

  )456-455،ص2002إبراهيم،

أساليب التنشئة األسرية اخلاطئة و املتمثلة يف تقدمي احلماية         "ويرى سعيد حسين العزة أن      
 حنـو   لال و التجاهل و العقاب و الرفض االجتماعي و اجتاهات هؤالء األطفا           الزائدة و اإلمه  

أنفسهم و اجتاهات اآلخرين حنو اإلعاقة ،تلعب دورا يف إحداث مشاكل اجتماعية لديهم إذا              
  .كانت هذه االجتاهات سلبية و العكس صحيح

و الفـشل و     فقد يعاين أفراد هذه الفئة من اخلجل و االنطواء و العزلـة و اإلحبـاط                
االكتئاب و القلق و التهور و قلة توكيد الذات و العدوانية، ويتصفون بعدم قـدرم علـى                 
ضبط لذلك فهم حباجة إىل التدريب على مهارات االتصال، و التفاعل االجتماعي يف مواقف              

 )116،ص2002سعيد حسين العزة،(." اجتماعية حقيقية

ة اللغوية وعدم قدرته على التواصل االجتمـاعي        ألن افتقار الطفل املعوق مسعيا إىل األدا      
استخدمت الدراسـات   "قد يقوده إىل بعض املشاكل النفسية والصعوبات االجتماعية، وقد          

، وتبني عن أداء األشخاص املعاقني      "فانيالند"عدة مقاييس خمتلفة للنضج االجتماعي كمقياس       
باحثون أن الدراسات اليت أجريت     مسعيا منخفض على أداء العاديني، ومن ناحية أخرى يرى ال         

حول السمات الشخصية واالجتماعية للمعاقني مسعيا أظهرت أم يعانون من عدم الثبات أو             
  .عدم االتزان االنفعايل، باإلضافة إىل العصاب وسوء التوافق االجتماعي 



 
 للسيطرة،  فبينت أن املعاق مسعيا أميل إىل االنطواء واقل حبا        " PINTNERبينتنر  "أما دراسة   
"   اليت أيـدت أن املعـاق مسعيـا عـصايب، وأحبـاث     " SPRINGERرجنسرب "وكذلك أحباث

اليت أثبتت أن النضج االجتماعي للطفل املعاق مسعيا يقل عن العـادي  "   BRADWAYبرادوي
 ) 317-316،ص2000ماجدة السيد عبيد، (. "% 20بنسبة 

  : اخلصائص اللغوية/ ب

رب احلسي الرئيسي لنمو الكالم واللغة واالتصال اللفظـي،         تعد سالمة حاسة السمع املع    
ومن املعروف أن اإلعاقة    . على التعلم وعلى اجلوانب األخرى للنضج والنمو عموما        ركما يؤث 

السمعية تؤثر على لغة األطفال يف مجيع جوانب منوها، لذا كان الطفل األصم أبكما يف حالة                
اللغوي الفعالة، ويرجع ذلك إىل عدم توفر التغذية        ما مل تتوفر لديه فرص التدريب السمعي و       

  .الرجعية السمعية وعدم احلصول على تعزيزات لغوية كافية 

فلغة األطفال املعوقني مسعيا تتصف بفقرها املدقع قياسا بلغة العاديني حيـث تكـون              "
ة، لديهم ذخرية لغوية حمدودة هلا عالقة بامللموسات، وعادة ما تكون مجلهم قصرية ومعقـد             

عالوة على بطئ الكالم واتصافه بالنربة غري العادية، وتزداد املشكالت اللغوية بازدياد شـدة              
ومن أهم املشكالت اللغوية اليت تربز عنـد         )114،ص2002 سعيد حسين العزة،   (." اإلعاقة السمعية 

يستخدمون األفعال يف أزمنة غري صحيحة وخيطئون يف وضع الكلمات          "األطفال الصم كوم    
 مخل، وقد حيذفون حروف اجلر والعطف، باإلضافة إىل أم يعانون من صعوبات يف فهم               يف

إيهاب (. " معاين الكلمات،ولذلك يالحظ لديهم البطء  يف تعلم القواعد اللغوية وتعلم القراءة           

  )56-55،ص2002الببالوي، 



  :اخلصائص املعرفية والتحصيل التعليمي/ ج

رسي للمعاقني هو إبراز قدرام واستثمارها يف اـال         من بني أهم أهداف اإلدماج املد     
حيث "دليل على دور اإلدماج املدرسي وإجيابياته ،        " كارول"التعليمي، ولعل ما وجده العامل      

وجد أن التالميذ املعوقني واملختلطني بزمالء آخرين أسوياء حيققون تقدما ملحوظا يف جمـال              
ـ   " دراسة أخرى قام ـا العاملـان         القراءة أكثر من زمالئهم املعزولني،ويف     " وجنيإيلـني ب

، خرجا بنتائج مماثلة، إذ وجد أن األطفال املعوقني املندجمني قد حققـوا منـوا               "ثورستون"و
  .)142موسوعة علم النفس و التربية،بدون سنة،ص(".أكادمييا أكثر من زمالئهم الذين كانوا معزولني

 ال تتأثر قابليتهم للتعلم مـا مل تكـن          ك، وكذل إن ذكاء أفراد هذه اإلعاقة ال يتأثر ا       "
فاملفاهيم املتصلة باللغة تكون ضعيفة لـديهم، وأن قـصورهم يف           . لديهم مشكل يف الدماغ   

 ، كوـا معـدة      )115،ص2002سعيد حـسين العـزة،    (."اختبارات الذكاء يعود للمشاكل اللغوية    
فظية، لذا كانت نتائج االختبارات     وموجهة لألفراد الساملني مسعيا وللذين يستعملون اللغة الل       

جب ة فيما خيص اجلانب اللفظي، لذلك و      عند الصم إجيابية فيما خيص اجلانب األدائي، وسلبي       
 ذكاء أفـراد هـذه الفئـة         نسبة تعديل وتكييف اختبارات الذكاء لتكون أكثر دقة يف قياس        

  .اخلاصة

ه الفئة متدن على الرغم     ومن املالحظ أنه غالبا ما يكون التحصيل املدرسي ألفراد هذ         "
من عدم اخنفاض نسبة ذكائهم ويزداد حتصيلهم األكادميي ضعفا مع ازدياد املتطلبات اللغوية             

 ) 115،ص2002 ،نفس املرجع السابق( ".ومستوى تعقيدها خاصة يف غياب فاعلية أساليب التدريس 

السمعية واليت تتمثل   لذا ال ميكن إمهال العالقة املوجودة بني التحصيل املدرسي واإلعاقة           
مخـس   يف تأخر ذوي اإلعاقة السمعية دراسيا عن أقرام ساملي السمع فترة مابني  ثالث إىل              

فاملالحظ وجـود تـأخر      "ى زهور بن عيس حسب   و؛)56،ص  2002إيهاب الببالوي ،  (." سنوات
ـ             ا،يف دراسي مقدر بسنة واحدة لألطفال الصم املدجمني وذلك مقارنة باألطفال الساملني مسعي

 ,ZEHOUR BENAISSA ."(حني يتجاوز الفارق أربـع سـنوات يف املؤسـسات املختـصة    
1997/1998,P175(  



 
وقد كشفت معظم الدراسات اليت أجريت على القدرات العقلية عند األطفال املصابني            
بالصمم عن أن هؤالء ال خيتلفون اختالفا جوهريا عن األطفال الذين يسمعون، ومن هـذه               

أن األطفال املصابني بالصمم قادرون على      "وهو يقرر   ) 1960" (روزنشتاين"اسةالدراسات در 
امحـد الـسعيد    (".االخنراط يف السلوك املعريف، ولكن ينبغي تعريضهم خلـربات لغويـة أكـرب            

، و هلذا كان من بني أهم أهداف اإلدماج املدرسي لألطفال املعاقني مسعيا    )120،ص1991يـونس، 
اق مسعيا حىت يربز قدراته املعرفية و التواصلية و حيقق ذاته يف جمتمع             هو إعطاء فرص اكرب للمع    

 .  الساملني 
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 احمليط الذي ينسجم فيـه نفـسيا        النعدام صعبة،   نفسية مسعياغالبا ما يعيش الطفل املعاق      
حمليطه وجتاوبـه مـع      لعلى فهم الطف  واجتماعيا، نتيجة افتقاره أداة االتصال اللغوي اليت تساعد         

 أفكاره والتعبري عن كل مشاعره  مما قد يؤثر على توازنـه     إيصالميكنه   خمتلف املثريات وبالتايل ال   
حيث يتعرض ملشاكل وصعوبات لالتصال مع حميطه، وبالتايل يعـرف          ،النفسي أثناء  مراحل منوه    

  .عدوانية بتمركزه خول ذاته وبشعوره بعدم الطمأنينة والقلق وال

الطفل األصم يكون شخصا حزينا أو على حافة االيـار  "  فإن  "COLINكوالن " فحسب 
  " بسبب نقص االتصال لديه وعدم اندماجه الطبيعي يف عامل الساملني مسعيا

 )DOMINIQUE COLIN,1996,P89( ، الـدين  حسب ما جاء به بـدر  األحباثولقد دلت 
 النمـو انون من الصمم منذ والدم يظهرون احنرافا أكرب يف          أن األطفال الذين يع   " كمال عبده،   

منه أكثر   عن أولئك الذين يصابون بالصمم بعد فترة من النمو، ويظهر ذلك يف الذكور                 االنفعايل
 )123،ص2001،عبده كمال الدين بدر ("اإلناثيف 
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فل األصم خاصة من سوء توافق حياته، فهو يشعر أنه غـري            يعاين الطفل املعوق عامة والط    
 توافـق ذايت    سوء وجريانه وزمالئه، فهو قد يعاين من        إخوتهعادي وأنه خمتلف عن اآلخرين من       

 واجتماعي، ألنه يشعر بأنه غري مقبول يف هذه األوساط بسبب عاهته، فينظـر              ومدرسيوأسري  
 ةالو الدي  حباجة إىل الرعاية     مسعيا، فاملعاق   نفسهااهة  من الع   وقعة أخطرإليه نظرة سلبية قد تكون      

 يف  اإلنـساين واالجتماعية بالدرجة اليت متكنه من احلياة بشكل عادي ، وتشعره بأمهيته وبوجوده             
  .جمتمعه مما يساعده على حل مشاكله النفسية وتكيفه وتوافقه نفسيا واجتماعيا

 إحـدى  العامل الذي يعيش فيه قد يتخذ تكيفه           لتوافق مع افالطفل املعاق مسعيا يف حماولته      " 
 أن ينعزل عن أفراد اتمع متجنبـا أي         وإما إعاقةإما أن يقبل أن يعيش كفرد ذي        : الصور التالية 

و اجتماعي مع اآلخرين فإذا اختار لنفسه األسلوب األول كان لزامـا عليـه أن               ا  تفاعل شخصي 
سر له االتصال، وحيدث نتيجة لذلك أن يعيش علـى  يواجه اتمع وهو حمروم من الوسائل اليت تي  

هامش اجلماعة ويف تلك احلالة يواجه الكثري من مواقف الشعور بعدم األمـن عنـدما حيـاول                 
 ما يقال لـه قـد     وألنه ال يعرف ما إذا كان كالمه مفهوما أ          بالغري فهو يف حرية دائمة     االختالط

 فسوف يعيش طول حياته يف فـراغ ال         -العزلة- أما إذا اختار األسلوب الثاين     فهمه على حقيقته  
  ". ةيشعر مبتعة احليا

  )56،ص2002إيهاب الببالوي،(

وهكذا يتضح أن األمر ليس جمرد عدم القدرة على الكالم بسبب انقطاع التغذية الرجعيـة                 
ضعف اآلثار اليت ميكن أن تنـتج       اولكن الواقع يشري إىل عكس ذلك، فالعجز عن الكالم ليس إال            

بري عن النفس وعن املشاعر واألفكار، والتواصل مع احمليط هي أسـاس            ع السمعية، فالت  اإلعاقةعن  
، واليت هي   ةعملية التفاعل االجتماعي وما يتصل  ا من بناء الشخصية وقيام العالقات االجتماعي            

  .متوازنكلها املسؤولة عن معاش اجتماعي ونفسي 

  

  



  

  

واليت يـصعب   -ج تطبيق االختبارات االسقاطية     وفيما خيص شخصية الطفل األصم ونتائ       
 وذلك دف الكشف عن اخلصائص الشخصية       ،  مع الصم لصعوبة التواصل اللغوي      إجراؤهاغالبا  

 ووجد أم يعانون مـن      "لثرستون"استمارة الشخصية   )LYON") 1934 ليون   "للصم فلقد استخدم  
برونـشفيك  " إليـه ا توصـلت    اضطراب يف الشخصية بأكثر مما يعاين غري الصم، وهو نفس م          

BRUNCHWIG") 1936(ليفني"فإن  كذلك؛  Levine " ) 1960 ( قد وجدت من خالل استخدام
 طفـل   مبائـة  طفال أصم مقارنني     )31(  واحد و ثالثني   من على جمموعة  مكونة    وشاخرمقياس ال 

تماعي يسمعون، وجدت أن األطفال الصم لديهم اضطرابات يف الشخصية والتوافق النفسي واالج           
  )119،ص1991امحد السعيد يونس،(" .ويف التحصيل الدراسي

أن أنسب وسيلة للكـشف     "ويرى بعض الباحثني خبصوص دراسة شخصية املعوق مسعيا،           
 بتلقائية  محياعموما، هي مالحظتهم وهم ميارسون       اعام ومشكالم النفسية  رعن دوافعهم وص  

ن العمل ، كما أن ملئ استمارة تاريخ احلالة مما           مدربني على مثل هذا النوع م      تصنيمن خالل خم  
 نفس املرجـع الـسابق    ( ".يفيد يف تقدمي بيانات هلا أمهيتها يف دراسة خصائص شخصية الطفل األصم           

  )120،ص1991،

ا على فئة الصم مـن أصـعب        صوصويبقى تطبيق االختبارات النفسية عموما االسقاطية خ      
فقر هذه الوسائل جلانب يقيس فعال اخلصائص النفسية        األمور على الباحث يف جمال علم النفس ل       

 نفسية داخلية، حباجة حياةاملكونة لشخصية األصم رغم صعوبة تواصله اللفظي وهذا يعين أن لديه     
   .إىل أن يعرب عنها ولو بطريقة اللغة االشارية

  عمليـة    -حسب عبد املنعم احلفـين    –فقياس شخصية األصم سواء كان طفال أو راشدا         
ة بسبب صعوبة التواصل والفهم ، ويرى أنه من العملي استخدام االختبارات االسقاطية وأنه              صعب

يكاد يكون هناك إمجاع  على أن كل حالة صمم هلا مواصفاا الشخصية الـيت قـد يظهرهـا                   
  .االختبار



  

 يه تقبل األصم لعاهته، وتأثريها يف     غري أن القياس قد يتوخى اإلحاطة باملدى الذي يكون عل         "
شخصيته وتكوينها، واجتاهه وميوله وأسلوبه يف التوافق بني اإلعاقة والعامل من حوله، وطاقته على              
حتمل اإلحباط، والقوة اليت يكون عليها أناه، ومستوى القلق الذي يعاين منه ، والـصورة الـيت                 

اس، وتكيفه مع   رمسها لنفسه نتيجة العاهة اليت حلقت مسعه ، والصورة اليت يتصور أا  له عند الن               
ذلك كله وتوافقه احلايل أو املرجتى، وانفعاالته وسلوكه مع والديه وإخوته وزمالئه ، وأطبائـه،               
ومع اجلنس اآلخر ،ويبدو أن األصم يعاين كطفل من عزلة قد تفرضـها عليـه الظـروف، ومل                  

تـه،  يفرضها على نفسه وقد متنعه من الدخول يف خربات جديدة تثري شخصيته وتزيـد معلوما              
علماء النفس أن موقف الطفل األصم حتدده معاملة أبويه ومدرسيه له، فإذا كـانوا مـن                 ويؤكد

النوع الذي ال يظهر الضيق بعاهة الطفل ويدفعه إىل مواقف إجيابية تزيد من خرباتـه ومعلوماتـه                 
ا شخصيته كأي مـن أقرانـه ، وإذ       وتثرى  ومفرداته اللغوية ، فإن الطفل يتجاوب بالتعلم بسرعة         

كانوا من النمط  الذي ال طاقة له على العطاء ، فإن الطفل األصم سيشتد سخطه على حالتـه،                   
 إىل العدوان، ويكره أبويه واملدرسني وزمالئه، ويربر فشله             ويثور على وضعه، ويتوجه بطاقته    

  ."بالعاهة املصاب ا

  )460-458،ص1995عبد املنعم احلفين،(

       عوق مسعيا ينتج عن نظرة اتمع اليت ختتلف مـن بيئـة           وكحوصلة  فإن مفهوم شخصية امل     
ن املفاهيم السائدة ، واألحكام والثقافة االجتماعية هي احملددة هلذه النظرة اليت غالبا             إىل أخرى، أل  

ما تتميز بالسلبية والشفقة وتتجه حنو التهميش واإلقصاء هلذه الفئة سواء بشكل مباشـر أو غـري                 
الف احلسي أو احلركي أو العقلي ونقص التفاعل االجتماعي واختالف بعض           مباشر بسبب االخت  

  .السلوكيات

السمات السلوكية اليت تنتج عن اإلصابة باإلعاقـة  يف           " KLIEMKE كليمك"ولقد خلص   "
   :اآليت

  

  



  :الشعور الزائد بالنقص/أ

ية ممـا   وهو الشعور برفض الذات ومن مث كراهيتها لتتولد عند املعوق شعور بالدون               
  .يعوق تكيفه االجتماعي السليم

  

  :الشعور الزائد بالعجز/ ب

  وهو االستسالم لإلعاقة وقبوهلا ليتولد لدى الفرد إحساس بالضعف واالستسالم له              
  .مع سلوك سليب اعتمادي

  : عدم الشعور باألمن/ ج ـ  

كـالتوتر  وهو إحساس بالقلق واخلوف من اهول، وقد يكون هلذا الشعور أعراض ظاهرة             
  .              واللزمات احلركية والتقلب االنفعايل، أو أعراض غري ظاهرة كاالضطرابات السيكوسوماتية

  :عدم االتزان االنفعايل/د

وهو عدم تناسب االنفعال مع املوقف وقد يتطور هذا الشعور إىل توالد خماوف ومهية تؤدي               
  .إىل أحد مناذج العصاب أو الذهان

  :ر السلوك الدفاعيسيادة مظاه/ هـ

كاإلنكار والتعويض واإلسقاط والتربير، والسمة الدفاعية للمعوق تكون مبثابة محاية لذاتـه            
    )159،ص1995حممد السيد فهمي،( ."املهددة دائما من اآلخرين 

وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات حول تأثري و مضاعفات اإلعاقة على خمتلف جوانـب               
ات سلبية واضحة على سلوك      كانت جسمية أو حسية أو عقلية فلها انعكاس        النمو فاإلعاقة سواء  

  .تصرفاتهالفرد و

  



  :  و احتياجامملعوقني مسعياألطفال ااألمناط السلوكية ل. 4

  األمناط السلوكية لألطفال املعوقني مسعيا -    

جيـد  تؤثر حالة الشخص اجلسمية يف توافقه االنفعايل واالجتماعي، ونتيجة لـذلك              
صعوبة يف العالقات االجتماعية ويف العمل املدرسي، فبعد مراجعة الكتابات النفـسية الـيت              

كثريا ما يساء فهـم الـشخص       "إىل أنه   " فينست"و" بركنيدج"تناولت فقدان السمع انتهى     
األصم أو ثقيل السمع، فقد يعترب شخصا ذا قدرة عقلية منخفضة وبالتايل يتعرض لإلمهـال               

 وحيث أنه ال ينتبه، فقد يعترب غري مبال، عنيد ومهمل وغري مؤدب والصفات              ويصبح منطويا   
اليت تشيع نسبتها لألصم من قبل املعلمني الذين يقيمون بالتدريس له، أنه كسول عقليا وغري               

وقد أوضحت الدراسات أن فقدان االتصال ليس هو     .)124،ص2001بدر الدين كمال عبـده،    (."منتبه
ص األصم حيث أن الصمم ينتج عنه أضرارا سيكولوجية أكثر شـدة       اخلسارة الوحيدة للشخ  

من الصعوبة يف االتصال إذ يفرض فقدان الفرد لعضو من أعضاء حسه قيودا ختلف طبيعتـها                
وقوا وفقا لعضو اإلحساس املتأثر، وأوضح قيود اإلنسان الصمم الذي مينعه من مسع الكلمة              

عتماد على القراءة الشفاه، إال أا تلزم أن تكـون          املنطوقة وبالرغم من إمكانيات البعض لال     
  .  املناقشة مرئية وموجهة ومباشرة



  

ويلجأ املعوق طفال كان أو بالغا إىل مقارنة نفسه باآلخرين و يكتشف أنه خمتلفا عنهم               "
وأنه يشعر بالعجز وقلة احليلة يف مواقف ال تشكل أية مشكلة بالنسبة لآلخرين ولكنه حيـس                

نه معوق وألنه غري قادر على تغيري وضع ال يرضى عنه أو القيام بعمل يريد أن يقوم                 بالعجز أل 
به،هذا باإلضافة إىل أنه قد يشعر بالتعاسة ألنه ال يستطيع  أن يقوم بدوره يف الوسط الـذي                  
يتحرك فيه كما كان جيب أن يكون، كذلك كثريا ما ينتابه اإلحساس باخلجل  ألن عاهتـه                 

ية فيحاول إخفاءها و االبتعاد عن اآلخرين أو احلقد عليهم، كل هذا            شوهت صورته اجلسم  
يزعزع بناءه النفسي و قد يعرضه للمرض النفسي و يدفعه إىل أمناط خمتلفة مـن الـسلوك                 

أي أمناط السلوك املنتقدة يف مجاعته ألا مرضية و غري سوية و أول ما يتأثر ـذا                  الالتوافقي
جسمية –حط من قدر نفسه و تتباعد املسافة بني ذاته الواقعية           الوضع هو مفهومه عن ذاته في     

فقـدان  :  و بني مفهومه عن ذات اآلخرين، فاإلعاقة هلا أثران مشتركان            –كانت أم نفسية    
   .)125،ص2001بدر الدين كمال عبده،( "الذات  وفقدان يف العالقات مع اآلخرين

دو الشخص خمتلفا بالنـسبة لنفـسه        مبعىن أن اإلعاقة تؤثر سلبا على صورة الذات ، فيب         
  .وبالنسبة لغريه من العاديني الذين ال يفهمون يف اغلب األحيان معىن اإلعاقة وداللتها

  :االحتياجات االجتماعية والنفسية للطفل املعوق مسعيا-

حني تشبع احلاجات البيولوجية بشكل متوازن، تظهر لدى الفرد الدوافع املختلفـة            
ن االحتياجات املتصلة بتوافقه وتكيفه مع نفسه ومع اآلخرين، فيشعر حنو إشباع جمموعة م

حباجته أن يكون آمنا داخل جمتمعه، ومنتميا إليه، فيتولد حينئذ إحساس بأنـه مقبـول،               
فيحقق ذاته من خالل تقدير اآلخرين له ومشاركتهم يف األعمال واألنـشطة املختلفـة،              

  :لمعاق مسعيا يف نقطتني هامتني مهاوميكن إجياز جمموعة االحتياجات النفسية ل



  

  :احلاجة إىل األمن واحملبة/ أ

الشك أن الطفل املعوق يظل دائما يف حاجة للشعور األمن و احملبة تالزمه مـدى               " 
حياته نتيجة إعاقته اليت حتتم عليه االعتماد على من حوله، و خاصة املعوقني مسعيا نظـرا                

 نفـس املرجـع الـسابق     ( ."م و بـني أفـراد اتمـع       لفقدهم وسيلة االتصال األساسية بينه    

  )138،ص2001،

  :احلاجة إىل حتقيق الذات / ب

ال يتأثر حتقيق الذات للطفل املعوق مسعيا إال من خالل مشاركته يف األعمال الـيت               "
يستطيع أن يكون منتجا و نافعا فيها ال لنفسه فقط بل لآلخرين من أفراد جمموعتـه، و                 

احي النشاط وفقا لقدرته و طاقته و العمل علـى اندماجـه داخـل              كذا املشاركة يف نو   
اجلماعات املختلفة ، مع تدريب أفراد تلك اجلماعات على تقبل املعوق و معاملتـه ممـا                

  )139،ص2001 ،نفس املرجع السابق( ."يساعده على اإلحساس باالنتماء للجماعة

صر فقط على اجلانب     و خالصة القول أن جمموعة احتياجات األصم عديدة ال تقت         
النفسي و االجتماعي ، بل توجد منها التعليمية ،و التدريبية ، و التأهيلية ، و هي كـل                  
متكاملة و ال ميكن فصل بعضها عن بعض إال بغرض الدراسة كوا متداخلة و تكمـل                

  .بعضها البعض ، كما أا نسبتها ختتلف من طفل إىل آخر و من جمتمع إىل آخر 

  :  ذوي اإلعاقات السمعيةطرق تواصل .5

 السمعية اخلاصة على استخدام      االحتياجات تشمل هذه الطرق تدريب األطفال ذوي       
 دوي، دف التواصل مع اآلخـرين     يالتواصل اللفظي، أو استخدام استراتيجيات التواصل ال      

  :ومن أمهها 



   )459،ص2002جمدي عزيز إبراهيم،( :االتصال الشفهي .أ

طفال ضعاف السمع أو الصم استخدام الكالم، كما هو احلـال    ؤسس على تعليم األ   ي  
 أكرب كوسـيلة مـن      اهتمامايعانون إعاقة مسعية، وقد بدأت الطريقة اللفظية تكتسب          ملن ال 

  .عشرلتاسع  ا  يف القرن مسعيااملعوقني يف تعليم االتصالوسائل 

ويض جـزء مـن   الم وفهمه إجراءات خمتلفة لتعك وتستدعي عملية تعلم الطفل نطق ال     
يث يتم من خالل  الطريقة تدريب البقايا        حالفقدان السمعي والتغلب على العجز الناتج عنه،        

السمعية عند الطفل، وهو ما يعرف بالتدريب السمعي، باإلضافة إىل ذلك، فإـا تتـضمن               
  .تعليم الطفل قراءة الكالم، وتؤكد على ضرورة استخدام املعينات السمعية

  : عي التدريب السم-  

 القصوى من البقايـا الـسمعية       االستفادةيقصد به تعليم الطفل املعوق مسعيا لتحقيق        
، والوعي باألصوات، والتدريب اإلحساساملتوفرة لديه، وهو يشتمل على تدريب الطفل على  

وتظهر أمهية التدريب السمعي      البيئة ومتييز  أصوات الكالم،     يفعلى متييز األصوات املختلفة     
  . على السمع، وتطوير منوه اللغويالطفلقدرة  يف تطوير 

  :قراءة الكالم -

وتعرف أحيانا بقراءة الشفاه، حيث يتم تعليم الطفل املعوق مسعيا علـى اسـتخدام              " 
مالحظاته البصرية حلركة الشفاه وخمارج األصوات، باإلضافة إىل بقايا السمع من أجل فهم             

لفظية على تعليم الطفل فهم كالم اآلخرين، إمنا تعلم         وال تقتصر الطريقة ال   . الكالم املوجه إليه  
الكالم أيضا وعالج عيوب النطق لذلك يعترب التدريب على النطق مضمونا أساسـيا مـن               

  .االتصال اللفظي يف باالجتاه للمعوقني مسعيا يأخذ برنامجمضامني أي 



  : االتصال اليدوي . ب

النطـق   ام اليدين يف التعبري بدال مـن       إىل استخد  االتصالوتشري الطريقة اليدوية يف     " 
ما يصطلح علـى     الكلية وأجبدية األصابع، وغالبا    اإلشارةنقسم الطريقة اليدوية إىل     تاللفظي و 

  )463،ص2002 ،نفس املرجع السابق( ".اإلشارةالطريقة اليدوية يف االتصال بلغة 

  :  التواصل الكلي.ج

رق السابقة معا يف االتـصال مـع        وهو عبارة عن استخدام أكثر من طريقة من الط        " 
وتعترب طريقة التواصل الكلي من أكثر طرق       . الصم، كما تتضمن طريقة تنمية البقايا السمعية      

 معا أثناء احلديث مـع      واإلشارةويساعد استخدام اللفظ    . االتصال شيوعا يف الوقت احلاضر    
  "منها بشكل منفردالطفل األصم، يف التغلب على الثغرات اليت قد تنجم عن استخدام أي 

  .)463،ص2002 ،نفس املرجع السابق(

  :معاش الوالدين لإلعاقة السمعية.6

قد ال تؤثر اإلعاقة السمعية على املصاب ا فقط، بل حىت على احمليطني به من أفـراد                    
، وبالدرجة الثانية علـى     الطفل تؤثر بالدرجة األوىل على منو        ،فاإلعاقة ولعل أقرم الوالدين  

ة ومعاش والديه، فنجد القلق من املظاهر األوىل اليت تظهر وتسيطر علـيهم مبجـرد               استجاب
وعادة ما يزداد هذا القلق بتقدم عمر طفلهم املعاق مسعيـا، وذلـك             . خيص حالة الصمم  شت

بشأن مستقبله الدراسي والعلمي، إضافة إىل فقدان وسيلة التبادل اللفظي مما جيعـل عمليـة               
فميالد طفل أصم يؤثر بشكل كبري على احلياة األسرية وخاصة           .نهم فيما بي  التواصل حمدودة 

على األبوين فيخلق بعض التوتر واخلوف والقلق خاصة لدى األم،  وهذا ما سيؤدي ما إىل                
  : معايشة صراعات نفسية ومشاكل اجتماعية تكون استجابام هلا على النحو التايل 

  

  

  



  : الرفض-

 الذي احللم بغد عليهم تنصب اليت الكبرية الصدمة مبثابة يف ة،اإلعاق تقبل الوالدين يرفض"

 ينتاب الصدمة هلذه ونتيجة .عالة أنه على املعاق الطفل إىل فينظر حتمله، يصعب عبء إىل حتول

 ".للطفل النفسي التوازن على سيؤثر مما بالقلق الشعور الوالدين

) DENISE  BUSQUET ,1978 , P180(  

  : بالذنباإلحساس -

 إصابة يف الرئيسي السبب نفسها تعترب حيث األم، عند األوىل بالدرجة اإلحساس يكون "

 بطفلـها  بالعنايـة  واهتمامها طاقتها بتركيز تقومك بالذنب إحساسها من ختفف ولكي ابنها،

 القضاء درجة إىل ذلك يف ويبالغون طفلهم، حاجيات لتلبية جهودهم كل الوالدين فيبذل املعاق

  )IBID,1978,P180 "( .أوليائه على كليا اعتمادا يعتمد وجعله الطفل عند بادرةامل روح على

  :  القبول وتقبل اإلعاقة-

 الـيت  اإلرادة فتلـك  أصـابتهم،  اليت الصدمة رغم طبيعية عالقة تكوين األولياء حياول"

 فلط كأي معهم يتعاملون ألم مسعيا، املعاق للطفل بالنقص عورشال حدة من ختفف يظهروا

 علـى  وتـشجيعه  طفلهم لتربية املثلى الطرق عن مستمر حبث يف األولياء جند حيث مسعيا سامل

  )IBID,1978,P180 (".العادي الوسط يف واالندماج التعلم

 تأثري مباشـر علـى املعـاش النفـسي          لإلعاقة ةالو الدي لكل من هذه االستجابات      و
 لإلعاقة أو تالف درجة تقبل الوالدين      للطفل وعلى تربيته ومستقبله، وذلك باخ      واالجتماعي

  .رفضهم

 والطفل املعوق جمموعة مـن الـديناميكيات         اإلعاقة وتتضمن استجابات األولياء حنو   
  :واالجتاهات تؤدي دورا مؤثرا يف منو شخصية االبن املعوق وتطورها وهي كاآليت



  

  : اجتاه احلماية الزائدة-أ

 فرصـة  لالبنتتاح   حيث الواالستقالل وهو كالتسلط يسلب رغبة االبن يف التحرر    "  
القيام بواجباته وما خيصه مما يؤثر على خربته بالسلب وختلق منه شخصا قلقا غري قادر علـى                 

  )67،ص2001بدر الدين كمال عبده،(".حتمل املسؤولية

  :  والنبذاإلمهال اجتاه -ب

 العـدوان  روح االبن روح يف يبين وهذا صريح غري أو صرحيا اإلمهال هذا يكون وقد"  

 نفـس املرجـع الـسابق       (".لألسـرة  االنتماء وعدم بالذنب الشعورب واإلفراط  احلساسية وزيادة

  )67،ص2001،

  : اجتاه التدليل-ج

 مسؤولية أي لتحمل توجيهه وعدم االبن معاملة يف والتهاون لتراخيا يف يظهر والذي"  

 تريـده  الذي الوقت يف االبن ياجاتاحت بإشباع األسرة اهتمام يف أيضا التدليل ويظهر مناسبة،

 الـشعور  يـستطيع  وال العطـاء  دون األخـذ  على يتعود مث ومن مشروعة، غري كانت مهما

 نفس املرجـع الـسابق     (".عارض موقف أي يواجه عندما لالضطراب سريعا ويتعرض باملسؤولية،

 )68،ص2001،

  : اجتاه التذبذب-د

القسوة مما جيعل الطفل يف حـرية، دائـم         لثواب والعقاب، واللني و   اوهو التأرجح بني    "
  )68،ص2001 ،نفس املرجع السابق( ".القلق فتخلق شخصية غري مستقرة

  :  اجتاه التفرقة-هـ

ويترتب عليه شخصية تتسم باحلقد مليئة بالغرية، والذي حيظى باالهتمام تتكون لديه            "  
  )67ص،2001 ،نفس املرجع السابق( ".اجتاهات أنانية وال يهتم باآلخرين



  

 تـؤثر   قد، االجتماعيةكل هذه االجتاهات واالستجابات األسرية واليت تدعم التنشئة           
 وعلى تفاعله مع اتمع مستقبال،      االجتماعيةسلبا على شخصية الطفل املعاق وعلى عالقاته        

 املعاق يف وسطه األسري املناسب، ألنه كغريه من األطفال ،           لاملفروض أن يعىن بالطف    لذا من 
البيولوجية والعقلية والنفسية واالجتماعية مع كل       شخصيته  كل متكامل، تتفاعل عناصر    فهو

ق واملستقل بذاته كغريه من     و شخص الطفل املع   و تكون بالتايل  املثريات الداخلية واخلارجية،    
  .أفراد اتمع

 اجتاهات األسرة حنو ابنها املعوق تتمثل     "وقد كشفت بعض الدراسات امليدانية على أن        
 اإلنكـار،  واملرحلة الثانية    االبنيف عدة مراحل تبدأ بالصدمة عند الوالدة وعند العلم بإعاقة           

ك يف رأي املتخصص وثالثا الغضب حني يتأكد        ي طفلها والتشك  إعاقةألسرة   ويظهر يف رفض  
 طفلـها   إعاقة ما، واملرحلة الرابعة الشعور بالذنب  واحلزن إزاء          إعاقةبن يعاين من    هلا بأن اال  

  )66،ص2001 ،نفس املرجع السابق( ". اإلعاقةالعتقادها أا السبب يف

 يؤثر سلبا  عليـه      قد  فمن املالحظ أن الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل املعاق         
 والتواصلية، لكن قد تؤثر اجلماعـة أو        واالجتماعيةمنها   وعلى جوانب منوه خاصة النفسية    
ما يتعلق بتقبل ملعاق لذاته وإلعاقته وإلعطائه فرصا سـاحنة          األسرة أو اتمع إجيابيا خاصة في     

إلثبات كيانه ووجوده يف أسرته ويف جمتمعه وتكوين عالقات اجتماعية طبيعية مع اآلخرين ،              
 تـه  حاج وتشبعالسليم،   ية اليت حتقق له النمو    تواصلوتوفري الفرص واملهارات االجتماعية وال    

  .   تمع واالندماج يف اولالنتماءللتعلم 
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I .ظهور فكرة اإلدماج: 

يف أغلب اتمعات سواء كان ذلك يف الـدول          اإلعاقاتلقد تفاقمت مشاكل ذوي     
النامية أو يف الدول املتطورة، والسبب يف ذلك هو تزايد أعداد املعوقني من جهة وقـصور                
اهودات املوجهة يف حل املشاكل من جهة أخرى، ونتيجة هلذا أصبح مواجهتها ضـرورة              

مطلبـا حيويـا لرعايـة       يف اتمع    املعاقنيملحة وحيوية يف ضوء ذلك كانت عملية دمج         
والتكفل إجرائيا هلذه الفئة، بعد أن كانوا فريسة النعكاسات الظروف غري إنـسانية الـيت               

  .تعرضوا هلا عرب التاريخ يف الكثري من اتمعات 

 املدارس العاديـة، إذ كانـت       املعاقني يف وفيما مضى كان من الصعب تعليم األطفال        
 من األولياء و املربيني إىل إحلاق هؤالء األطفال مـن           اإلعاقة من األسباب اليت تدفع الكثري     

 إىل الـرأي     ويف السنوات األخرية اجته بعض رجال التربية      ."بداية تعليمهم باملدارس اخلاصة   
بأن الطفل املعوق رغم ضرورة تعليمه فإن حسن تكييفه وتوافقه مع اتمـع يعتـرب أمـرا                 

يقوم على تنشئة الطفل اجتماعيـا وإكـسابه   ضروريا للغاية أيضا ،هلذا كان جل اهتمامهم        
الروح االجتماعية واإلدماج يف اجلماعة عن طريق معايشته لزمالء وأصدقاء عاديني، ووجهة            
نظر رجال التربية يف هذا االجتاه هو أنه جيب أن تكون هناك نظرة شاملة ملا يكتسبه الطفل                 

 ينشأ وينموا مع غريه مـن األطفـال         املعوق من معرفة ذاته ومعرفته بالعامل احمليط به عندما        
العاديني، حيث يعترب نفسه إنسانا عاديا وحيث يشعر باألمن و االطمئنان، خاصة إذا كـان               
يعود كل يوم ملعايشة أبويه وإخوته، ويعترب نفسه فردا طبيعيا يف األسرة، بينما الطفل املعوق               

ألسبوع أو أكثر مـن ذلـك،       الذي يلتحق باملدرسة اخلاصة ويبتعد عن األسرة طوال أيام ا         
  ).465، ص1998،زكريا امحد الشربيين .(''تكون مشاعره وأحاسيسه خمتلفة اختالفا كامال



  

فمن املسلمات التربوية أن لكل طفل احلق يف احلصول على تربية، ال فرق يف ذلـك                
 بني سوي ومعاق وهذا ما نصت عليه املادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عـن               

عدم التفريق بني األطفال على أساس العرق، اللون اجلنس، اللغـة،           '' واليت تؤكد    فاليونيسي
الديانة، الرأي، األصل، العجز واإلعاقة، أو ألي سبب أو موقف آخر، ألن مجيـع أطفـال     
العامل دون استثناء، لديهم احلق يف احلياة الطبيعية والنمو السليم، يف التربية والتعلـيم، ويف               

   ) UNICEF ,1999,P8 ("ج ويف احلصول على لقب وجنسيةالعال

على تكافؤ فرص التربية لألفراد املعاقني       1994كما تنص قوانني األمم املتحدة الصادرة سنة        
؛ وهذا ما تنادي به شريعتنا اإلسـالمية        )IBID,1999,P5"(واليت جيب أن تكون يف إطار مدمج      

قيمة البشرية، لذا كانـت أغـراض التربيـة         السمحاء فالكل سواسية كأسنان املشط يف ال      
وأهدافها متماثلة يف جوهرها بالنسبة جلميع األطفال رغم اختالف بعض الطرق والوسـائل             

  .التربوية املساعدة وذلك حسب درجة ونوع اإلعاقة

لكن تبقى و ال تزال االجتاهات السلبية حنو ذوي االحتياجات اخلاصة قائمة و هذا قد               
  حتكم على املعاق بالعجز، والنقص والتهميش بسبب اختالفه عن العاديني          يعود إىل ذهنيات    

مما سيؤثر سلبا على هذا الفرد يف زمن أصبحت فيه اإلعاقة اجتماعية  وليست جـسدية أو                 
ففي عصرنا احلايل  األمـي      . حسية أو ذهنية، فلقد تغري هذا املفهوم مثلما تغري مفهوم األمية          

 لكنه ال حيسن  اللغة احلية وال استعمال احلاسوب، واملعاق هو            هو الفرد الذي يكتب ويقرأ    
املعاق اجتماعيا الذي ال يفيد جمتمعه رغم سالمة حواسه وأعضائه وعقلـه، لـذا وجـب                
حتسيس هذه اتمعات وتوعية هذه الذهنيات  حنو ضرورة التعايش اإلجيايب مع املعاقني ومع              

 يبقى مفهوما نسبيا يف حد ذاته، وال يتم هـذا     كل من هم خمتلفون عن معيار السواء والذي       
التعايش إال من خالل تعميم عملية الدمج للمعوقني يف خمتلف بنيـات اتمـع ويف كـل                 

  .ااالت التربوية والتعليمية واملهنية



  

و تأسيسا على هذا كله سنحاول إبراز تطور الفكر التربوي يف رعايـة ذوي                
  .ذ العصور القدمية إىل مطلع القرن العشريناالحتياجات السمعية اخلاصة من

  : رعاية املعوقني مسعيايفالتطور التربوي .1

  ) 90،ص1981لطفي بركات أمحد، (: يف اتمعات القدمية / أ

 مسعيا أسوة بغريهم كانت اتمعات اإلغريقية و الرومانية تنادي بالتخلص من املعوقني  
لهاء و عالة على اتمع، و هذا ما أكده أرسطو يف           من ذوي العاهات ، اعتقادا منهم بأم ب       

دعواه بأن الصم عري قادرين على التعلم و ذلك لعدم قدرم على الكالم أو فهم ما يـدور                  
  .حواهم و أم اقل درجة من املعاقني بصريا

و كان حظ املعوقني مسعيا يف الشرقني األدىن و األوسط أفـضل مـن حظهـم يف                 
، حيث دعت الطقوس املوسوية يف القرن السادس قبل امليالد إىل حتـرمي             اتمعات األوربية   

لعن املعوقني مسعيا ألن إعاقتهم هذه حدثت بإرادة اهللا،كما نادت الديانة البوذية باهلنـد و               
الصني إىل جعل املعوقني مسعيا أبناء لبوذا ، و أوجبت تقدمي العون هلم و مساعدم تقربـا                 

 يف مصر و اليونان و الرومان آنذاك حماوالت فردية لتعليم املعاقني            ؛كما قامت "بوذا"ألبيهم  
  .مسعيا

  )91-90،ص1981، نفس املرجع السابق( :يف مطلع عصر النهضة / ب

تبددت املعاملة السيئة للمعوقني مسعيا مع مطلع عصر النهضة حيث يذكر لنا التاريخ             
ببعض اجلهود لتعليم املعوقني مسعيا     " ابيترو كاسترد "م قام الطبيب اإليطايل      1540انه يف عام    

" بيدرو بونس ليون  "الكتابة و النطق و األجبدية اليدوية و اإلشارات ، كما كانت حماوالت             
األسباين هلا أثرها الفعال يف تعليم املعوقني مسعيا بالطريقة الشفهية ، حىت أن كـثريا منـهم                 

  . اب و الفلكأتقنوا الكالم باللغة الالتينية و اإلغريقية و احلس



  

ولقد كانت هلذه اجلهود الفردية فاعليتها يف وضع األسس التربويـة يف تعلـيم ذوي               
االحتياجات السمعية اخلاصة، وتغيري االعتقادات اليت كانت سائدة آنذاك، كما شـاركت            
هذه احملاوالت يف وضع األسس األوىل لتعليم قراءة الشفاه على أصول علميـة مدروسـة               

  .وواضحة

  : )91-90،ص1981، نفس املرجع السابق (: القرنني الثامن عشر والتاسع عشريف/ ج

 مدينة مقرها وكان مسعيا للمعوقني تعليمية مؤسسة أول إنشاء بداية الفترة تلك شهدت 

   األمريكيـة  املتحدة الواليات و ااجنلتر و أملانيا يف التعليمية املؤسسات هذه انتشرت مث باريس،

 أنشأ الذي " DE L'EPÉE  ليبيه دي "إىل التعليم يف احلق مسعيا املعوقني طاءإع يف الفضل يرجعو

 التعلـيم  يكن مل و بباريس، للصم األهلي باملعهد اآلن تعرف باريس، يف تعليمية مؤسسة أول

  .تفرقة أدىن دون للجميع متاحا دخوله كان بل اخلاصة، الطبقة على املؤسسة هذه يف قاصرا

ميزج تعلـيم الكـالم باإلشـارة و الكتابـة يف أول     "   DE L’ÉPÉEليبيهدي "و كان 
األمر،ولكن ما لبث أن هجر تعليم الكالم و قصر تعليمه على الكتابة و اإلشارة فقط كمـا     
ابتكر طريقة خاصة عرفت بالتعليم الصامت للمعوقني مسعيا، و هي مزاج من اإلشارات اليت              

ها هو بنفسه، و لقد نالت هذه املدرسة شهرة         كان يستعملها تالميذه باإلشارات اليت ابتكر     
 و بذلك كانـت أول مؤسـسة تعليميـة         1791واسعة و حتولت إىل مدرسة حكومية عام        

  .للمعوقني مسعيا يف أحناء العامل

فبعد قيام حركات اإلصالح كالثورة الفرنسية و األمريكية، انتشرت فكرة محايـة و             
 و صوال إىل الواليات املتحـدة األمريكيـة         ا بريطاني تعليم املعوقني مسعيا يف كل من أملانيا و       

و قد كان شكل خدمات التربية اخلاصة يف ذلك         . "وإىل عدد من الدول األوربية        ) 1817(
الوقت متمثال يف احلماية و اإليواء يف املالجئ ، ذلك حلمايتهم أو محاية اتمع اخلـارجي                

لك اخلدمات و أصحت تأخذ شكل      منهم، حيث يصعب عليهم التكيف معهم،مث تطورت ت       



فاروق الروسـان  ("تعليم األطفال املعوقني مهارات احلياة اليومية يف املدارس أو مراكز خاصة م   

  ).21-20،ص 1996،

و لقد كان للتيارات التربوية و النفسية و الطبية يف أوربا و للتقدم العلمي يف ميـادين                 
و القانون أثارا واضحة يف تقـدم موضـوع         علم النفس و التربية و علم االجتماع و الطب          

التربية اخلاصة يف دول العامل،و يبدو اهتمام الدول املتقدمة و الدول النامية باإلعاقات بظهور              
  . اجلمعيات و اهليئات اليت تعتين باألشخاص املعاقني والعديد من املدارس اخلاصة ،

مة و الـصم خاصـة، إال أن    و رغم هذا النجاح الذي حتقق يف جمال رعاية املعاقني عا          
ولتغـيري  .  مسعيا على أم شواذ    معات الزال ينظر إىل فئة املعاقني     اجلزء األكرب من بعض ات    

هذه االجتاهات واملواقف السلبية اجتاه مفهوم اإلعاقة السمعية ظهرت فكرة اإلدماج املدرسي    
م اإلدماج االجتماعي   لتجسيد أهداف وواقع  التربية اخلاصة ولتحقق على ارض الواقع مفهو          

بعيدا عن التهميش  والعزل  واإلقصاء، ولتفعل التعايش،والتقبل وتفهم اآلخر مـن خـالل               
التفاعالت املبكرة و اليت عادة ما تتم يف املدرسة ، و هذا يتوقف على التوعية املـستمرة و                  

جة ال معاقة  على مدى العون التربوي و التعليمي املتواصل ليصبح هذا الطفل األصم طاقة منت            
  :و ميثل التنظيم اهلرمي لربامج التربية اخلاصة يف الشكل اآليت
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 مراكز اإلقامة الكاملة



  

   حيث توالت نشأة هذه املراكز املختصة عرب مدة زمنية طويلة حسب توسع بـرامج              
 تطور مفهوم الدمج، فمن التعليم احملصور داخـل املؤسـسات التعليميـة             التربية اخلاصة و  

نظام نصف  (و مراكز التربية اخلاصة النهارية      ) نظام داخلي (مراكز إقامة كاملة    [املتخصصة  
 ، إىل انفتاح التربية اخلاصة حنو العامل اخلارجي بتواجدها يف الـصفوف امللحقـة        ])داخلي  

الدمج األكادميي الكلي و أخريا الدمج االجتماعي على مستوى         باملدارس العادية وصوال إىل     
التمهني و العمل ،وذلك دف زيادة فرص التفاعل االجتماعي و التربوي بني األطفال ذوي 

 ،و الساملني يف نفس الظروف االجتماعية املدرسية حبيث يئ الظـروف            االعقات السمعية 
ألكادميي و االجتماعي األقل تقيدا و األقل حـصرا         املناسبة إلجناح فكرة الدمج بتوفري اجلو ا      

 يف احلياة االجتماعية    املعاقني مسعيا من املؤسسات املتخصصة ، و ذا يتم العمل على إدماج           
العادية بداية من املدرسة اليت ال تعترب فقط مقرا للمعرفة ، بل مبىن اللتقاء و تفاعـل كـل                   

 ـــارف فقطفاملدرسة ال دف إىل حتصيل املع، )P 19 CHRISTINE PHILIP,1985("األطفال 
  .بل تتعدى ذلك إىل خلق العالقات اإلنسانية و اكتساب السلوكات احلضرية و االتصالية 

و الطفل املعوق مسعيا كغريه من املعاقني حباجة إىل رعاية و كفالة مستمرة و مكثفة من                
ل كل مراحل حياته خاصة     طرف أسرية و من طرف خمتلف اهليئات االجتماعية و ذلك خال          

رتل ، يف احلي ، يف الروضـة            خالل طفولته ، فالتفاعل املبكر مع الساملني مسعيا سواء يف امل          
يف املدرسة ، قد يهيئه حلياة مستقبلية أقل صعوبة من تلك اليت مل يدمج فيها ، و من جهة                   و

قرب من فئـة املعـوقني   أخرى فان هذا التفاعل املبكر يسمح بدوره للساملني بالتعرف و الت     
زز إقامة عالقـات  م كيفية التعامل معهم و تقبل إعاقتهم ، خاصة و أن املدرسة تع          مسعيا لتعل 

  .مه أن يكون فعاال و مستقال بذاتهأوسع للطفل املعوق مسعيا مع حميطه املدرسي و تعل



  

  :احلق يف االختالف .2

 و ذلك يف كل من الواليات  احلق يف االختالف  منذ سنوات السبعينيات انتشرت فكرة      "
ي لفئة الصم ،بعد أن رفض تعليم       املتحدة األمريكية و يف فرنسا ،فيما خيص التفهم االجتماع        

يف  كل املدارس و األمـاكن العموميـة يف أواخـر            ) لغة اإلشارات (استعمال لغتهم األم    و
لطريقة التربويـة  ، و هي حاليا حمل اختيار الوالدين ل)BENOÎT VIROLE,1996, P239( "19القرن

 وهذا يف جل    LPCلالبن األصم فلهم حق اختيار بني اللغة االشارية أو اللغة املنطوقة أو الـ              
 PSYCHOLOGIE DE :"املعنون  "  VIROLEفريول"وهذا حسب ما باء يف كتاب . الدول الغربية 

LA SURDITÉ "  ري مفهوم السواء،  كما تغهم  فلقد تغريت النظرة إىل املعاقني مسعيا و إىل عامل
فهم يقدرون على أم أفراد خمتلفون عن اآلخرين و انه جيب احترام و تفهم هذا االختالف                

 املهين   أو من اجلانب النفسي األكادميي     سواء من اجلانب االتصايل املتمثل يف لغة اإلشارات ،        
دودية الطـرق   و االجتماعي  بعد أن كانوا يقارنون بالساملني يف خمتلف ااالت يف ظل حم             

 يف قائمة العاجزين و الناقصني      مية و رفض األولياء لإلعاقة، فصنفوا     التربوية و الوسائل التعلي   
و املهمشني ،لكن تبقى تطبيقات هذه األفكار نسبية باختالف اتمعات و األفراد و الواقع              

  .املعاش 

  :مربرات عملية اإلدماج املدرسي. 3

  : جة لعدة مربرات أمههاظهرت فكرة اإلدماج املدرسي نتي

 التغري الواضح يف االجتاهات االجتماعية والتربوية حنو مفهوم اإلعاقة وكفالة الطفل            -
  . املعوق، من النظر إليه من منظار العجز إىل منظار القوة

 ظهور بعض الفلسفات التربوية اليت تؤيد دمج األطفال مـن ذوي االحتياجـات              - 
  .اخلاصة يف املدارس العادية 

  



  

 صدور القوانني والتشريعات على املستوى الدويل اليت أصبحت تنص صراحة على            -
حق الطفل املعوق يف تلقي الرعاية الصحية والتربوية واالجتماعية أسوة بأقرانه العاديني، ويف             

  .أقل بيئات التربوية واالجتماعية تقيدا

ليت تتوافق مـع متطلبـات       تطور التكنولوجيات وتوفر الوسائل التعليمية والتربوية ا       -
  .وحاجيات التلميذ املعاق وكذا توفر املختصني واملربيني واملؤطرين لعملية الدمج املدرسي

تبقى عملية اإلدماج املدرسي متحفظة حسب كل حالة خاصة وهي ليست " 
بالضرورة متطورة وناجحة، وميكن أن تفشل يف مرحلة ما، لذا ينبغي االستعداد هلذا الفشل 

وزارة التشغيل (" الحتياطات الالزمة وإجياد احللول املناسبة لعالج أي خلل طارئوأخذ ا

 لذا وجب التخطيط الدقيق واحملكم إلستراتيجية اإلدماج حىت )7،ص2002والتضامن الوطين 
  .   يكتمل املشروع ونضمن تنويع أشكال الدمج وإثراء حمتوياته

II .  مفهوم اإلدماج املدرسي:  

ع بسبب عجزه، لذا تعترب تربيتـه        العزلة عن باقي أفراد اتم     عوق مسعيا يعاين الطفل امل  
تعليمه يف الوسط العادي ذات أمهية حيوية يف حياته اعتبارا أا السبيل األمثل إلثبات ذاته               و

يف اتمع و تطوير إمكانياته  و قدراته و حتضريه لإلدماج االجتماعي مستقبال ، الن حصر                
قد  يعزز ميـشه     ) سة صغار الصم  مدر( داخل املؤسسة املختصة     وق مسعيا املع كفالة الطفل 

ساملني مسعيـا يف    إقصاءه من اتمع السامل، كما قد حيد من طاقاته و يصعب إدماجه من ال             و
يف حني يسمح اإلدماج املدرسي مبزاولة دراسة عادية كما يشجع كل مـن             . املراحل املقبلة 

حلياة املدرسية و االجتماعية    لى املشاركة الثنائية و الفعالة يف ا      املعاق األصم و السامل مسعيا ع     
رفية و السلوكية يف    ذلك منذ الصغر  فتنمو و تتنوع طرق التواصل و تتطور املكتسبات املع            و

التضامن و التمدن و احترام اآلخرين يف اختالفه، و التجانس االجتمـاعي، و   ظل التعايش و  
يتها من طرف املنظومة التربوية  االجتماعية برمتها، الن         اليت هي قيم وجب تكريسها و ترق      

  .مفهوم الدمج يعرب عن عملية تكامل 



  

 يدعم هذه القيم و يسعى لتحقيقها كغاية اجتماعية هلا          ا أي إدخال جزء يف الكل، مم     
وفقا . أبعادها النفسية و التربوية على كل من فئات ذوي احلاجات اخلاصة و فئات الساملني             

ملنطق ظهرت فكرة الدمج املدرسي اليت شغلت حيزا كبريا من اهتمامـات الفـاعلني              هلذا ا 
االجتماعيني و العاملني يف امليدان كفالة املعاق مسعيا و عربت عن آخر تصورام للوصـول               

  .إىل اإلدماج االجتماعي 

      التكيف مع األفراد   " ويعرف اإلدماج االجتماعي يف معجم العلوم االجتماعية على انه        
و اجلماعات بكيفية تؤدي إىل تكوين جمتمع منظم يؤدي أنشطة خمتلفة يف إطار الرضا و تبين                

، فعن طريق اإلدماج أو الدمج يتم التكيف        )117،ص1975إبراهيم مذكور، (" املثل العليا للجماعات  
 التكامل و التـرابط يف الوظـائف        النفسي و االجتماعي للفرد مع حميطه و مما خيدم عملية         

عي هدفا لربامج التربية اخلاصة     العالقات بني األفراد ، حيث تعترب مرحلة اإلدماج االجتما        و
  .يقصد بذلك دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلياة االجتماعية العادية و

  :اإلدماج املدرسي للطفل املعوق مسعيا  .1

تماعي، فان أول   إذا كان التكفل بالطفل املعوق مسعيا هدفه األساسي هو اإلدماج االج          
خطوة أو مرحلة هلذا الدمج هو اإلدماج يف املدرسة، ألا ثاين بيت للطفـل، و يف نفـس                  

  .الوقت جمتمعا مصغرا جيد فيه الطفل مجيع أنواع املواقف و االتصاالت و املكتسبات

استقبال الطفل املعوق حسيا و التكفل بـه يف نفـس           "و يعرف اإلدماج املدرسي على انه       
املوجهة الستقبال األطفال الساملني، و ذلك يف كل من احلضانة، رياض األطفال ،             اهلياكل  

وزارة التـشغيل والتـضامن     ("اخل... املدارس األساسية ، الثانويات ، مراكـز التكـوين املهـين          

فتعليم و تربية الطفل املعوق عموما و األصم خاصة ، ذا أمهيـة بالغـة و                 )4،ص  2002الوطين،
ا متثله املدرسة بالنسبة    عتبارا أا السبيل األمثل لنجاح مساره االجتماعي مل       حيوية يف حياته ا   

  .عائلته كوا وسط متنوع و ضروري لتنشئته اجتماعيا للطفل و

  



  

وضع الطفل األصم يف مدرسة     " اإلدماج املدرسي على انه      BUSQUETو تعرف بوسكي    
نة يف قسم خاص و ذلـك ـدف         ساملني مسعيا سواء بطريقة مباشرة او بعد قضاء مدة معي         

، فالطفل املعاق مسعيا يعـيش      )BUSQUET,1978,P247( "اكتساب املهارات األساسية لالندماج   
يف عزلة يف املدرسة املختصة ، و ال يستفيد من التفاعل و االحتكاك مع اقرأنه الساملني مسعيا                 

يه اخلروج إىل اتمع    ، بل يبقى يف قوقعة داخل جمتمع الصم حىت سن املراهقة أين يفرض عل             
احلقيقي حبثا عن وسيلة ملواصلة الدراسة ، أو للتمهني أو للعمل ، فغالبا ما يواجه مشاكل و                 
صعوبات ناجتة عن هذا النوع من العزلة و اإلقصاء ، مما يصعب عليه الوصول إىل ما يسمى                 

  .باإلدماج االجتماعي 

تقبال و كفالة الطفـل املعـاق       شجيع اس يف حني يعمل الدمج املدرسي على تدعيم و ت        
 يف نفس اهلياكل التربوية و التعليمية اليت يقصدها الطفل السامل مسعيا، من أجل حتضري               مسعيا

عملية اإلدماج املهين و االجتماعي ، و إعطاء فرص اكرب للمعاقني مسعيا حىت يربزوا قدرام               
 احملافظة و مضاعفة االحتكـاك      لذا وجب   "و من مثة تأكيد ذام يف املدرسة و يف اتمع ،            

 و بوجوده يف وسط عادي   سيتعود          املراحل الدراسية،  فالطفل      بالساملني مسعيا خالل كل   
   املختلفة رغم إعاقته، و سيدرك ما الذي يفرقه عن اآلخرين يف    معلى مشاركة أقرانه نشاطا 

و مـن جهـة     نفس الوقت الذي يكشف فيه الوسائل و الطرق اليت تقلص تلك الفوراق،             
أخرى فان مؤلفة األطفال الساملني لألطفال ملعاقني تعودهم على بعضهم البعض و تعلمهـم              

 .)GILLING,1996,P 220-221("كيفية جتاوز الصعوبات وتقبل االختالفات 
و بالتأكيد سيكون هناك فترات فشل و إحباط عندما يصبح الطفل يف سن يسمح لـه                

كون اقل أسي و خطورة من الصدمة النفسية اليت تترقب          بقياس مدى ما ينقصه ، لكنها قد ت       
  .الطفل ا األصم الذي نشأ و متدرس يف حميط حمفوظ للتعليم املتخصص



  
و كتعريف إجرائي فان  مفهوم اإلدماج يتبلور يف فكرة تربية و تعليم األطفال املعاقني               

             ميشهم  ، مع تزويـدهم      مسعيا خاصة و املعاقني عامة ، يف املدارس العادية دون عزهلم أو
خبدمات ووسائل التربية اخلاصة مما يسمح هلم مبزاولة دراسة عاديـة و يـشجعهم علـى                

  .املشاركة الفعالة يف التعليم و يف احلياة املدرسية و االجتماعية مع أقرام الساملني 
  :أهداف اإلدماج املدرسي للطفل املعوق مسعيا .2

ل ذا احلاجات السمعية اخلاصة أن حتقق جمموعـة         من شأن عملية الدمج املدرسي للطف     
من األهداف ذكرت يف دليل األقسام املدجمة الذي أشرفت على إعداده اللجنـة التربويـة               

  :الوزارية املشتركة املكلفة بإعداد الوثائق املرجعية و األدلة املنهجية، و جاء ترتيبها كالتايل 
ل و تعلم اللغة ، بوضعه يف وسط سامل حث الطفل املعوق مسعيا على ممارسة االتصا" -

 .مسعيا حيث يتوفر احلوار و تبادل الكالم
التكفل بالطفل املعوق مسعيا يف سن مبكرة ، من خالل برامج ال ختتلف عن بـرامج                - 

 .الطفل السليم مسعيا
عادي حىت يتفادى نظـام الداخليـة       االحتفاظ بالطفل داخل حميط العائلي و حميطه ال       - 

 . سنواتست من سن ذلك ابتداءو
وضع حد لعزلة الطفل املعاق مسعيا و إعطائه فرصة االستفادة من التربية و التعليم اليت               - 

يتمتع ا مجيع التالميذ العاديني وفق شروط حتضريهم للعيش سويا ، عن طريق التعلـيم و                
 .تقبل الفروق

 .إعداد الطفل األصم لإلدماج يف احلياة املهنية-
األصم بالنمو يف وسط يتعلم فيه القواعد االجتماعية و باخلـصوص           السماح للطفل   - 

  .)5، ص 2002وزارة التشغيل و التضامن الوطين،(" و طريقة اتصالههتلك اليت تتعلق بسلوكيات



  
أهم األهداف التربوية لربامج التربية اخلاصة هو الوصول إىل التوافق          "ومن املعروف أن    

ا ، و ذلك بتوفري اخلربات التعليمية اليت تتمشى مع طبيعة           النفسي و االجتماعي للمعاق مسعي    
إعاقة األصم و حاجاته للتوافق مع البيئة ، كما ميكن توفري اخلربات االجتماعية اليت تتمشى               
مع اإلعاقة و مع حاجاته و مساعدته على تقبل ذاته و إعاقته السمعية ، و حتقيق اكرب قـدر                   

، لكن قد ال تتحقق هذه األهداف       )113،ص  2001سيد سليمان ،    عبد الرمحان   ("من التوافق مع نفسه   
النفسية و االجتماعية إذا ما طبقت يف إطار حمدود و معزول كاملؤسسة املتخصصة، كوا ال               

  .توفر بقدر كايف فرص التفاعل االجتماعي مع الساملني مسعي و الذي ميثلون أغلبية اتمع
عيسى إىل أهداف إستراتيجية اإلدماج املدرسي بن  و تشري يف هذا الصدد السيدة زهور

  : للطفل املعوق مسعيا من خالل النقاط التالية 
 .حتفيز الطفل املعاق مسعيا على التواصل اللغوي، و على تطوير لغته"- 
التحضري إلدماجه اجتماعيا و حتفيز منوه يف وسط يتعلم فيه القواعد االجتماعيـة و              - 
 .السلوكية

 . باحتياجات و مشاغل املعاق مسعيا حتسيس اتمع- 
 "الساملني طرف من احترامه و االختالف ماهية على التعرف- 
)BENAISSA ZEHOUR, 1997.1998,P156 (.  

و كخالصة ميكن استنتاج جمموعة من األهداف العامة اليت يصبو إليها الدمج املدرسي             
بعاد النفسية و االجتماعيـة و       جمموعة األ  جتسد اليت ، و  ات السمعية اخلاصة  لذوي االحتياج 

  .التربوية اليت يعكسها الدمج املدرسي على كل من الطفل املعاق مسعيا و على اتمع برمته
  :إذ ميكن للدمج املدرسي أن حيقق عددا من األهداف و الغايات على عدة مستويات



  
   :املستوى النفسي و االجتماعي- 

دماج اجتماعيا يف سن املراهقـة و الرشـد ،          حيضر اإلدماج باملدرسة يف الصغر إىل اإل      
حيث يساعد تقبل اتمع لذوي االحتياجات السمعية اخلاصة عمومـا علـى تكـيفهم و               

 بالتايل انتشار   تعايشهم مع الساملني ، ذلك بتغيري االجتاهات السلبية حنو اإلعاقة و املعوقني و            
 بذاته و معتمدا عليها ،ومتطبعـا       تقبل اختالف األخر، فيكرب الطفل مستقال     ثقافة اإلدماج و  

 .اجتماعيا 
  :املستوى االتصايل- 

يساعد الدمج على حتدي املعاق مسعيا إلعاقته ، بتوظيفه حلواسه األخرى و تعلمه للغة              
  .املنطوقة و استعماهلا موازاة مع لغة اإلشارات ، و لتحقيق هدف التواصل مع اآلخرين 

   :املستوى الدراسي -
اق مسعيا املعرفية و التواصلية      اكرب إلبراز و تطوير قدرات الطفل املع       يعطي الدمج فرصا  

  .االجتماعيةو
   :املستوى املادي - 

بتخفيف العبء املادي الذي تتحمله الدولة من خالل إنـشاء املراكـز و املـدارس               
  .املختصة
   :املستوى العائلي- 

ال أمام ابنهم املعـوق     االتخفيف من الصراعات النفسية اليت يعيشها األولياء ، بفتح          
  .ن يعيش يف وسط عادي كغريه من األطفال مسعيا بأ
  : املدرسي للطفل املعاق مسعيامبادئ اإلدماج. 3

منذ بداية الستينيات أصبحت كفالة املعاق مسعيا و املعاق عموما ال تتوقف عند حدود              
ا العـاجز يف وسـط      التهجئة و تعلم القراءة و الكتابة بل تعدت ذلك إىل فرض كينونة هذ            

الساملني من خالل مشاركته الكلية يف احلياة االجتماعية و املدرسية بتعريف اإلفراد العاديني             
  .ماهية اإلعاقة و كيفية التعامل معها و تقبلها كاختالف ال غري 



  

لـربجيري   "  و من هذا املنطلق خلقت مبادئ جديـدة ملفهـوم اإلدماج،تـشري إليهـا     
LABREGER  "ث نقاط يف   ثال) :AIMÉ LABERGER ,1985,P473:(  

  :  ÉGALITÉ D'ACCÈS تكافؤ فرص الدخول -
  .و ذلك يف كل أماكن احلياة االجتماعية 

  : LA NORMALISATION التطبيع حنو احلياة العادية -
فاإلدماج ال يعين أن املعاق سيصبح إنسان سويا و عاديا أي أن اإلدماج ال يـساوي                

بل يغري مفهومه و تطبيقه ، حيث سيعيش املعاق يف إطار و يف ظروف              ،  هالسواء و ال يفرض   
  .عادية مع األخذ بعني االعتبار احتياجاته اخلاصة 

   : L'INTÉGRATIONاإلدماج  -
  :يؤدي هذا املبدأ يف كل امليادين إىل 

  .اإلدماج الفيزيقي أو البدين •
 ).مشاركة كلية وفعلية يف اجلماعة (اإلدماج الوظيفي  •
والذي يعمل على تقليص املسافة االجتماعيـة بـني املعـاق           (اج االجتماعي   اإلدم •

واجلماعة من خالل رفع تقدير الذات لدى املعاق و حتسيسه باالنتماء وتغـيري األحكـام               
 .)السلبية املوجهة إليه

   : أمناط اإلدماج املدرسي.4
 مها األكثـر    تتم عملية اإلدماج للمعاق مسعيا يف الوسط املدرسي العادي على منطني          

  :انتشارا واستعماال، ومها اإلدماج اجلزئي واإلدماج الكلي
  )8، ص2002وزارة التشغيل والتضامن الوطين، :( اإلدماج اجلزئي.            أ

ويتمثل يف مشاركة األطفال املعوقني مسعيا يف بعض نشاطات الساملني مسعيـا              
بية البدنية ، األشغال اليدوية اخلرجـات       التر(حتتاج إىل مستوى لغوي ثري      ال          واليت

وأيضا يف بعض املواد الدراسية كالتربية الرياضية وتتابع باقي املواد الدراسية           . ) اخل...التربوية
  .بالقسم املدمج 



  
 ) 8، ص2002،نفس املرجع السابق :( اإلدماج الكلي.          ب

ني، يف حني تبقى مهمة الدعم      وهو التمدرس الكلي للطفل املعوق مسعيا يف قسم السامل        
  .البيداغوجي واألرطفوين خارج حصص الدراسة

  :شروط اإلدماج املدرسي.5  
للدمج املدرسي قواعد وشروط علمية وتربوية البد أن تتوافر قبل وأثناء وبعد تطبيقـه،              

ية ملحة يف جمال التربية اخلاصة وهو يتطلب مجلة من الشروط املاديـة             وألنه أصبح قضية ترب   
يت تكون األرضية املناسبة لتجسيد وحتقيق غايات مرحلة اإلدماج املدرسي الفعلي           لوالبشرية ا 

 وصـوال إىل     و داخل اهليئات املستقبلية لألطفال املعاقني مسعيا بداية من الروضة واملدرسـة          
  .اتمع

تربيـة  بني وزارة ال   املشترك    يف القرار الوزاري   ت جاء اليتتنظيمية  الواد  املباإلضافة إىل   
واملـؤرخ يف   ) آنـذاك (  والتكـوين املهـين    االجتماعيـة الوطنية ووزارة العمل واحلماية     

، فال بد من توفري جمموعة من الشروط اليت مل تذكر ضمن مواد             )5 انظر امللحق (10/12/1998
  .هذا القرار الوزاري واليت تركت ثغرات وجب سدها

ثـون فـي هـذا امليــدان  وستعرض أبرز الشروط التـي أمجع الدارسـون والباح      
  : وهي كالتايل ثالثةعلى ضرورة توفرها، ولقد صنفت إىل

  :الشروط املادية .أ

أجهـزة  (واجلماعيـة ) املعينات السمعية (وتشمل جمموعة التجهيزات السمعية الفردية      
SUVAG (            إيـضاحية  اخلاصة بتكبري الصوت، وكل ما تتطلبه العملية التربوية من وسـائل
إضافة إىل يئة القسم الـذي       .ة حسب حاجيات الطفل ذا اإلعاقة السمعية       مكيف وتعليمية

 تـسهل سـري الـدروس       شأا أن  اليت من    ليستقبل التالميذ العاجزين مسعيا بكل الوسائ     
  .واستيعاا



  
  :الشروط البشرية .ب

وتتعلق بضرورة اإلشراف املتكامـل علـى جمموعة التالميذ الصـم املدجميــن          
معلـم التعليـم املتخصص، خمتص     (االختصاصاتقة البيداغوجية املتعددة    مـن طرف الفر  

.) اخل…أرطفوين، خمتص تربوي، خمتص نفساين عيادي، طبيب األذن واألنف واحلنجـرة،          
مع الفريق التربوي اخلاص باملدرسة املستقبلية مما يكفـل املتابعـة           وبانتظام  يعمل دوريا   اليت  

 والعمل على جناحها من خالل تدخل األخصائيني ملراقبة سري الفعلية لعملية اإلدماج املدرسي
دراسية، سلوكية، نفـسية،    ( الدروس وحصص الدعم وتقييم النتائج على عدة مستويات         

  .)اخل…عالئقية،
 ) 1997/1998،درقيين مرمي (ياق مسعو شروط خاصة بالطفل املع.ج    

  :التشخيص املبكر -
وله أمهية  . دف تسهيل عملية التربية املبكرة    والذي يتم من املفروض يف سن مبكر        

 التدابري الالزمـة    الظروف وأخذ بالغة فيما خيص معرفة نوع ودرجة الفقدان السمعي ويئة          
  .للشروع يف الكفالة

  :التربية املبكرة والتحضري قبل مدرسي -      
وات مث  سـن ثالث  تبدأ مرحلة التربية املبكرة من سن التشخيص املبكر إىل غاية سن            

والتـي ) سنوات مخس    سنوات إلـى   ثالث مـن( تليها مرحلة التحضري قبـل مدرسـي    
عـادة مـا تكــون على مستوىل دور احلضانة ورياض األطفـال، وخـالل هـاتني              

 باملدرسـة   لإلدماجاملرحلتني يتم حتضري الطفل ذو اإلعاقة السمعية يف سن ما قبل الدراسة             
ة يف النشاطات املقترحة لألطفال العاديني، وكذلك بتدريب        العادية حيث يسمح له باملشارك    

  .ية العالئقيةلكل البقايا السمعية وتفعيل إمكانياته وقدراته التواص
  
  
  



  :درجة الفقدان السمعي -
هو عامل مهم ولكنه ليس شرطا أساسيا، رغم أنه يبدو كلما قلت درجة اإلعاقـة               

  .ماجلالندالسمعية كلما كانت هناك إمكانية أكرب 
  :املستوى الدراسي -

 دراسيا يسمح له مبزاولة دراسة      مستوىمن الضروري أن يكون للطفل العاجز مسعيا        
 الكتـساب عادية، فالتحضري قبل املدرسي على مستوى الروضة يهدف إىل يئة الطفـل             

خمتلف املعارف واملهارات، فهذا النمو الفكري املتواصل جيعل الطفـل يكتـسب خمتلـف              
  .مية املدرسيةليالقدرات التع

  :اللغة -
ويعين هـذا الشرط ضرورة اكتساب الطفـل املعاق مسعيـا اللغـة الوظيفيــة           

  .اليت تسمح له باملشاركة الفعالة واحلقيقية يف خمتلف النشاطات
  :ين شرطيني يتمثالن يفعنصر ويشمل أيضا

  :القدرة على القراءة على الشفاه -
 املعلومات املرتبطة بالفهم    اكتسابخاصة بالنسبة للطفل األصم العميق، يف حاالت        

  .وباللغة
  :الفهم واإلنتاج الشفوي والكتايب -

يقصد ا القدرات واإلمكانات الكمية والكيفية للبقايا السمعية املـضخمة والـيت            
  .غة الشفوية واملكتوبة وإنتاجهاليف اكتساب ال   تستخدم 
  :سن اإلدماج املدرسي -

ميكن أن يتم اإلدماج يف أي سن بشرط توفر الشروط سابقة الذكر، لكن من األحـسن أن                 
  .يكون هذا اإلدماج يف سن مبكرة أي يف سن الروضة أو سن السنة األوىل

  : املعاق مسعياة الطفليحافز ودافع -
خذ هذا العامل بعني االعتبار من طرف األولياء واملعلمني، لكن البد أن تكون              عادة ما ال يؤ   

، مع مراعـاة أن     لالندماجللطفل األصم الرغبة يف النجاح وأن يقبل كل اهودات الالزمة           



 يتحكم يف الفرق املوجود بينه وبني       نب منه أ  ل يف وضعية نفسية تط     املعاق مسعيا  يكون الطفل 
  .الطفل السوي

  :الشروط املتعلقة باألولياء .د   
 املـدمج   املصاب بإعاقة مسعيـة   تساهم الرعاية األسرية بشكل كبري يف كفالة الطفل         

كون مشاركة األولياء   ت، وال   واالجتماعيةمبساعدته على جتاوز الصعوبات النفسية والدراسية       
 ونـصائح    بتوجيهات يفعالة إال إذا وجهت من طرف الفريق التربوي حنو اإلرشاد الوالد          

تساعدهم وتفيدهم يف املتابعة الفعلية لكفالة طفلهم العاجز مسعيا بالبيت وخارجه ودعمـه             
 وإدراكهمـا  على مدى وعـي الوالـدين        اإلدماج يتوقف سرة يف   ألفدور ا . نفسيا وتربويا 

 ما تقدمت به املدرسة وتدعيم عمـل        واستكمالاملعاق مسعيا    لصعوبات ومشكالت الطفل  
  .املختصني
  :ط تتعلق باهليئة املستقبلة شرو.ه

،  ومـع    املعاقني مسعيا  األطفال   الستقبالليست كل املدارس العادية مناسبة ومهيأة       
يف ) و قطاع التربيـة الوطنيـة     التضامن الوطين   قطاع  (ذلك توجد إرادة مزدوجة اجلانبني      

لون يف أحسن   الذين سيستقب   املدرسي لفئة املعاقني مسعيا    اإلدماج بعملية   واالهتماماملشاركة  
سيس العاملني يف اإلطار التربوي العادي بأمهية تكافؤ الفرص          و حت  ظروف إذا ما متت توعية    

ينبغي أن  . والتربوية هلذه املرحلة من اإلدماج     واالجتماعيةللمعاقني والساملني واألبعاد النفسية     
ـ  يكون مدير املؤسسة املستقبلية عضوا فعاال يف عملية اإلدماج حىت يساعد علـى             سيس حت

ومـن  .  الطفل املعاق مسعيـا    الستقبالأعضاء الفريق التربوي العامل باملؤسسة وحتضريهم       
 زمالئهم املعوقني يف أحـسن      الستقبالالضروري أن حيضر املعلمون األطفال الساملني مسعيا        

  .الظروف
  : سنه يفاألصم حسبويستقبل الطفل 

  . سنواتثالث ابتداء من امليالد إىل:  حضانة األطفال -        
  . سنوات  مخس سنوات إىلثالثبني :  روضة األطفال -        



 ميكن ملـدارس صـغار الـصم    األطفال،يف املناطق اليت ال تتوفر فيها دور احلضانة ورياض  
واجلمعيات املهتمة القيام بتوفري الوسائل املادية والبشرية الضرورية للتكفل ـم يف هـذه              

  .املرحلة
  .سنواتست يف سن :    العاديةاملدرسة -       

III.واقع اإلدماج املدرسي  :   
  :اإلدماج املدرسي يف العامل  تطبيقات.1

تعد جتربة دمج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية باملدارس العادية مع أقرام الساملني من             
أحدث التحوالت اليت شهدها جمال كفالة املعوقني بصفة عامة، وذلك بوصـف اإلعاقـة              

ية قضية ترتبط حبقوق اإلنسان، وقد أصبحت األدبيات العاملية واملنظمـات الدوليـة             السمع
تؤكد على حق كل إنسان يف التعليم وعلى تكافؤ الفرص التعليمية والتربوية للجميع، وجاء              
هذا حمصلة لترعرع بذور الدمج اليت منت عرب الزمن بفضل احلركات الداعية للدفاع عـن               

عات والدراسات والبحوث العلمية والتجارب امليدانية والنضج املهين        حقوق املعوقني والتشري  
للعاملني يف ميدان التربية اخلاصة ، وتغريت إىل حد ما، اجتاهات اتمعات حنـو الطـرق                

ففي الواليات املتحدة األمريكية    . " املناسبة واإلجيابية للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة      
، كانت فكرته هي تصحيح     )1906(وهذا منذ أكثر من نصف قرن     أعماله  " بيين"بعد ما بدأ    

الالعدالة اليت تتمثل يف ترك األطفال املعاقني مسعيا يف القسم العادي، يف الوقـت احلـايل،                
سنوات بعد فصل التالميذ املعوقني الذين يتعلمون بطريقة خمتلفة عـن اآلخـرين، قـررت               

و التفرقة وإدماجهم يف وسط عـادي، ويف        الواليات املتحدة تصحيح العدالة هذا الفصل أ      
 1859و   1848بفرنسا تربية خاصة لألطفال الصم، وما بـني         " بلونشي"اقترح الباحث      1836

مدارس املوافقة الرمسية من طرف وزير التربية، لكن بعد سنة أجلت هذه املوافقـة               10القت  
 اسـتفادوا مـن نظـام       طفال أصما  30حوايل   1882ويف سنة   . ألسباب اقتصادية واجتماعية  

  .اإلدماج املدرسي



 وبعد سنوات عديدة أخذت وزارة التربية الفرنسية بعني االعتبار وضعية أطفال الصم            
وبدأت بفتح أقساما خاصة باألطفال املعاقني مسعيا يف املدارس العادية خاصة بعد صـدور              

اقني الذين تتوفر فيهم الذي أوجب نظام اإلدماج املدرسي لألطفال املع     1975جوان   30قانون  
  (BUSQUET,1978,P247) ".ةالشروط وهذا ما ذكر يف املادة الرابع

أصبحت التربية اخلاصـة حمـط      ) 1981(ومن املعروف أنه منذ السنة الدولية للمعاقني        
اهتمام الدول واملنظمات الدولية املتخصصة كمنظمة اليونسكو ومنظمة العمـل الدوليـة            

هم االجتاهات احلديثة اليت نودي ا الدمج املدرسـي و املهـين            ، ومن أ  فومنظمة اليونيسي 
لذوي االحتياجات اخلاصة مما وعى األولياء  واملنظمات واحلكومات إىل أمهية وضرورة هذه             
اخلطوة لتأمني طفولة سليمة قادرة على التفاعل االجتماعي واإلحساس باالنتماء للجماعـة            

دي إىل سلوك االنسحابية واالنعزال والعدوانية ممـا        وجتنب االضطرابات النفسية اليت قد تؤ     
أن  1988لسنة  " إذ تشري اإلحصائيات يف فرنسا      . خيلق مشاكل للمعاق على عدة مستويات       

 LEGRANDوهـذا حـسب لـوقرو        24369عدد التالميذ املعوقني املـدجمني كليـا هـو          
"(LEGRAND,1988,P5)،   14.4مـن بـني      "  فقد دلت اإلحصائيات على أنه     2003 أما يف سنة 

 مـدجمون   50000 معـوق مـدمج كليـا و       52000مليون تلميذ وطالـب فإنـه يوجـد         
   (ASTRUC,2003,P8)"جزئيا

  :واقع جتربة اإلدماج املدرسي يف اجلزائر.2
بدأت برامج التكفل باألطفال املعاقني مسعيا يف إطار  املؤسـسات املختـصة               

اجلزائر فلها امتداد تارخيي يعود إىل اية       منذ الوجود االستعماري يف     ) مدارس صغار الصم  (
 املعـاقني مسعيـا    أين فتحت أول مدرسة خاصة بتعليم األطفال       1886القرن املاضي يف سنة     

بن عيسى فلقد بقيت هـذه املدرسـة        .باجلزائر العاصمة وحسب ما جاء يف مقال السيدة ز        
ـ     1976الوحيدة على املستوى الوطين إىل غاية        ن املـدارس واملراكـز     أين أنشأت جمموعة م

باجلزائر بثالث مراحـل   طن؛ فلقد مرت كفالة األطفال املعوقني مسعيااملختصة يف باقي الو
  :كربى ميكن تلخيصها على الشكل اآليت



  
ــة األوىلا .أ ــة    :ملرحل ــتص إىل غاي ــز املخ ــل املرك ــة داخ  1976 الكفال

BENAISSA,1997/1998,P152)(  
يف هذه احلقبة الفلسفة السائدة آنذاك، مبعىن       سايرت كفالة الطفل املعاق مسعيا        

اعتبار الطفل األصم طفال معاقا وتلقينه تعليما عاما مث حتضريه للحياة العملية اليت عادة مـا                
  .اقتصرت على تعلم مهن وحرف بسيطة

التعريب وإدخال الطريقة اللفظيـة النغميـة       :  1980إىل   1976 من   :املرحلة الثانية .ب
  (IBID,1997/1998,P153-154)) اللفظ املنغم(

بظهور قانون التعريب وبرامج تعديل املنظومة التربوية باجلزائر، اعتمدت اللغة            
وحماولـة مـوازاة      LA MÉTHODE VERBO-TONALEالعربية الفصحى والطريقة اللفظية املنغمة 

دية، كل هـذا    الربامج التربوية املطبقة يف املدارس املختصة مع تلك املوجودة يف املدارس العا           
حماولة هادفة إىل اإلدماج االجتماعي  لفئة ذوي اإلعاقة السمعية، لكن النتائج كانت هزيلة              
مما وجه اهتمامات الباحثني واملسؤولني حنو البحث عن طرق حديثة كفيلة بتجسيد اإلدماج             

  .    على أرض الواقع
ملعاقني مسعيا يف الوسط التخطيط لسياسية إدماج األطفال ا   :1980بعد: املرحلة الثالثة .ج

  العادي 
  يف املرحلـة   املعاقني مسعيا  لشهدت اجلزائر حتوالت هامة يف اجتاهات التكفل باألطفا       

  حيث اعتمدت فكرة تربية و تعليم األطفال العاجزين مسعيا ضمن مؤسسات تربوية              الثالثة
اج االجتماعي  حضري لإلدم ذلك مسايرة ملا حيدث يف بعض الدول الغربية دف الت          و عادية  

  مستقبال 
و مشلت احملاوالت األوىل هلذا املشروع النموذجي دور حضانة لـبعض الـشركات             
الوطنية الكربى ، إذا استفادت جمموعتان من مثانية أطفال و تزايد عدد األقسام املدجمـة و                

ها  إال على العاصمة و ضواحي     -آنذاك–عدد التالميذ الصم املدجمني إال أن التجربة مل تعمم          
"(IBID,1997/1998,P155)  



  
وزاري املشترك بني وزارة العمـل      و يف اية  التسعينات و تطبيقا ملا ورد يف القرار ال           

)  5انظـر امللحـق     ( و وزارة التربية الوطنية      -آنذاك-احلماية االجتماعية و التكوين املهين      و
األقسام املدجمة اخلاصـة    والذي وضع اإلطار القانوين التنظيمي لفتح        10/12/1998املؤرخ يف   

يف املؤسسات التعليمية التابعة لقطاع     ) ناقصي السمع واملكفوفني  ( باألطفال ضعيفي احلواس    
التربية الوطنية، انتشرت فكرة مشروع الدمج املدرسي يف جمموعة مـن واليـات الـوطن                 

قطـاع  بادرت مصاحل النشاط االجتماعي للمؤسسات املختصة هلذه الواليات بالشراكة مع           
التربية الوطنية بفتح أقسام مدجمة لصاحل فئة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، واستنادا ملا ورد              
إىل املصاحل املركزية لوزارة التشغيل والتضامن الوطين ستعرض آخر اإلحصائيات اخلاصـة            

كل بعملية اإلدماج املدرسي للمعاقني مسعيا يف اجلزائر ويف كل املستويات التعليمية، على ش            
  ).    9 و 8 انظر امللحق(جداول تبني مدى مشاركة وتطبيق واليات الوطن لفكرة اإلدماج 
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I .ماهية التكيف:  
ش مبفرده داخل بيئة مليئة باملثريات املتنوعة اليت يؤثر         ـ يعي أن لإلنسان      ال ميكن     
  حىت تـستمر   األفراد التعامل والعطاء بني     أساسياافاحلياة من   بأخرى ،  أو ا بطريقة    ويتأثر

 حىت تسري احلياة االجتماعيـة بـصورة        يةاألمه غاية يف    اإلنسانية العالقات   أصبحتومن هنا   
  .مقبولةوسوية 

افية ك تبقى على درجة     أن الكائن و البيئة يف عالقة ال بد         أن" سهري كامل امحد  " رىحيث ت 
  لإلبقـاء   ولذلك يتطلب كل تغيري تغيريا مناسبا      ن ولكن الكائن و البيئة متغريا     ،من االستقرار 

) ADAPTATION( يري املناسب هو التكيـف واملوائمـة        على استقرار العالقة بينهما،و هذا التغ     
 تكيـف،   :للفظان  اوكثريا ما يستخدم    ) AJUSTEMENT( والعالقة املستمرة بينهما هي التوافق    

 إىل اخلطـوات املؤديـة      إىل تشري   )تكيف(األوىل  ولكن الكلمة   .لوكانا مترادفني وتوافق كما   
 يف التوافق هو تعـديل      واألصل يبلغها الكائن ،     اليت حالة التوافق    إىل )توافق( التوافق و الثانية  
) مثل تغري درجة احلـرارة    ( مع الظروف، ويتناول التوافق نواحي فيزيائية        يتالءمالكائن حبيث   

نواحي نفسية   و ، )ائفهظ تعديل بعض و   أومثل تغري شكل الكائن     ( ونواحي بيولوجية وفيزيائية  
مثـل تطـوير دوافعـه وتعـديل        (،ونـواحي اجتماعيـة     ) احلـسي    اإلدراكمثل تعديل   (

  )27-26،ص1999سهري كامل امحد،(" اخل…)سلوكه

عملية تتم عن طريق التوازن بني "هو " JEAN PIAGET اجيهيجون ب"و التكيف كما يقول 
 يدخل على سلوكه التعديل مما يـساعد        أن إمامظهرين من مظاهر التفاعل بني الفرد والبيئة        

 أن وإمـا البيئة احمليطة به بكل مطالبـها،        كه وبني ظروف  على حتقيق التوازن بينه وبني سلو     
 يف البيئة والوسط احمليط به حىت تستجيب هذه البيئة بدورها لرغباته و حاجتـه               التأثريحياول  

  )83حممد مجال صقر،بدون سنة ،ص( يف االجتاه الذي يريده
لتربويـة  التكيف جوهر احلياة النفسية و لب العمليـة ا        "  أن "لعاقفاخر  "كما يضيف   

فـاخر  ( " على التكيف مع حميطه ليتكيف حميطه معـه        اإلنسان إعانة إال ليست   األخريةوهذه  

  )23،ص1983عاقل،

  



  
و مما الشك فيه أن الفرد املتعلم حباجة إىل التكيف مع البيئة املدرسـية خاصـة و أن                  

هـا تثبيـت    وظيفة املدرسة احلديثة ختتلف كثريا عن املدرسة التقليدية اليت كان جل اهتمام           
املعلومات فقط عند التلميذ، بينما تعزز املناهج احلديثة يف التربية األخذ و العطاء بني أفـراد                
الدراسة و التفاعالت االجتماعية و تقدير الذات و احترامها  و احترام اآلخـر ، و الثقـة                  

  .بالذات و التعبري عنها يف جماالت الدراسة املختلفة
 هلا متطلباا   األسرةد  ع الطفل ب  إليها ينتقل   اليتجتماعية الثانية   فاملدرسة تعترب املؤسسة اال   

 قدر من النجاح الدراسـي      إىلتقتضي من الطفل حتقيق تكيف للوصول        نظمها وقوانينها، و
   . و املعلمني واملدرسنياألقرانفيه مع  ةيم عالقات سلإقامةاالندماج يف الوسط املدرسي و و

 التكيف هو تلك العملية اليت حيقق عـن         أنننا استنتاج   من خالل التعاريف السابقة ميك    
 حاجاته  إشباعطريقها الفرد نوعا من التوازن يف عالقاته االجتماعية اليت يستطيع من خالهلا             

 إىل أما تعرضه لبعض املشكالت فقد يؤدي به         إطاره ، يف حدود ثقافة اتمع الذي يعيش يف        
 عناصر اتمع   داح التلميذ هو كما أن    االجتماعي،    عدم التكيف  إىلعدم االستقرار وبالتايل    

 التكيف وإمكاناته ، لذا كانمة حلاجاته و حتقيقا لقدراته دالرئيسية يتفاعل يوميا مع اتمع خ   
النفسية من عالقاته مع زمالئه و       و الدراسي للتلميذ هو قدرته على حتقيق حاجاته االجتماعية       

جد عوائق متنع هذا الطفل من حتقيق حاجاته النفـسية و            كانت تو  إذا أما ، وإدارامدرسته  
وبالتـايل  ،مع الربنامج املدرسي و االجتماعي     عدم تكيفه    إىلاالجتماعية سوف يؤدي ذلك     

على مواصلة الدراسة والتحصيل و تسبب له التوتر والقلق و االضطراب ما مل              جيعله غري قادر  
 هذا مـا زاد مـن أمهيـة          األولياءملعلمني و   يكن موضع رعاية و اهتمام و توجيه املربني و ا         

 بعد أن فقدت األسرة بعـض       األطفالاملدرسة يف الوقت احلاضر وزادت مسؤوليتها يف تربية         
 و   الطفل يف أعمال األسرة نـادرا        اشتراكوقد جعل تعقد احلياة احلاضرة      ؛أدوارها التقليدية   
ض و عليها أن تع   فأصبحعلى املدرسة    العبء   ى يلق  مما عامال هاما يف تربيته   بذلك فقد الطفل    

  .  خارجها من فرص التربيةما فقدهعالطفل 
  



  
 

التكيف االجتماعي هو حسن التصرف وفق      :"و يقول مصطفى فهمي يف هذا الصدد        
جمموعة النظم والقوانني والتقاليد أو العادات والقيم واخلضوع هلا ، أي االلتزام ألخالقيـات              

مـصطفى  ."(ضبط والتفاعل االجتمـاعي العـائلي واملدرسـي       اتمع واالمتثال لقواعد ال   
 قد ينجم من استغالل الفرد طاقاتـه        "والتكيف حسب املفهوم النفسي   ) .43،ص1987فهمي،

العقلية يف مواجهة املشكالت االجتماعية و االعتراف بالواقع و مواجهته و حماولة التغلـب              
  )348،ص1998،يينزكريا امحد الشر ب("على املشكالت و عدم اهلروب منها

 
II .التكيف املدرسي:  
  :مفهومه.1

لطفل بعد األسرة هلا متطلباا      تعترب املدرسة املؤسسة االجتماعية الثانية اليت ينتقل إليها ا        
نظمها و قوانينها ، و تقضي من الفرد حتقيق تكيف للحصول إىل قـدر مـن املعلومـات                  و

يمة فيه مـع األقـران و       إلقامة عالقات سل  املدرسية و حتقيق االندماج يف الوسط املدرسي و         
املديرين، سيما و أن املدرسة توسع الدائرة االجتماعية للطفـل حيـث يلتقـي              األساتذة و 

جبماعات جديدة من الرفاق ، و فيها يكتسب املزيد من املعايري  و األدوار االجتماعيـة يف                 
  . شكل منظم  

تقال من البيت إىل املدرسة و اليت هلا        فالتكيف عملية مستمرة مرتبطة أساسا مبرحلة االن      
إىل   JOHN LEIF"تأثري كبري يف رسم الصورة اليت يتمناها الطفل عن احمليط املدرسي ، و يذهب 

  )296،ص1975حممد عبد العزيز عيد،"(التكيف املدرسي هو التعايش مع البيئة املدرسية"أن 
ته املدرسية و ما فيها،  إذ يتـأثر  فالتلميذ ملزم باالعتماد على نفسه و أن يتفاعل مع بيئ      

ا و يؤثر فيها مما جيعله يشعر باالنتماء إىل أفراد مجاعته فيخفف من تأثري التغيري الذي حصل                 
  .بني جمتمعه الصغري الذي عرفه و هو أسرته و جمتمعه اجلديد أي اتمع املدرسي



النفـسي و االجتمـاعي      االستقرار   و ينظر للتكيف املدرسي من جهة أخرى على انه حتقيق         
 العقلي و اجلسمي ، كما يكون التلميذ مواظبا على احلضور فعاال و متقـدما يف دراسـته                و
  .يكتسب الصداقات يف بيئته املدرسية اجلديدة عن طريق التعاون و اللعب و املعاملة احلسنةو

 
 
 
  )51،ص1997شرادي نادية ،( :مظاهر التكيف املدرسي. 2

  :درسي يف عدة مظاهرتتجلى عملية التكيف امل
 :الراحة النفسية  -

 تتجلى يف غياب حاالت الشعور بالتأزم و االكتئاب و التوتر دون املبالغة يف ذلك ألن               
  .التكيف يكمن يف القدرة على املواجهة مثل هذه األزمات و جتاوزها

 :الكفاية يف العمل -
 يتمتع ا التلميذ و هـذا   هي استغالل ما تسمح به القدرات و اإلمكانيات الذاتية اليت  

  .ما يسمح للتلميذ بإبراز ذاته و الرفع من معنوياته و هذا ما يؤدي إىل حتصيل دراسي جيد
  :متابعة الدروس -

 .و هو حضور التلميذ للدروس بصفة عادية و املشاركة داخل القسم
 :  إقامة عالقات -

تماء للجماعة اليت يصل مـن      وذلك باندماجه يف مجاعة الزمالء إلشباع الرغبة يف االن        
خالهلا التلميذ إىل اكتشاف نفسه ، باإلضافة إىل إقامة عالقات مع املعلم على أساس املـودة                

  . واالحترام
 : املشاركة يف األعمال -

  .حيث جند التلميذ يشارك يف النشاطات التربوية والثقافية اليت تنظمها املدرسة
 :ية  القدرة على ضبط الذات وحتمل املسؤول-
وهي القدرة على التحكم يف الرغبات ومبحيط الذات وإدراك عواقب األمور ، وكذا              

وضع النتائج اليت تترتب على أفعاله يف املستقبل  حتملها أما إذا اعترض التلميذ عوائق يف سعيه      



للتكيف و مع حميطه املدرسي فستظهر عليه حتما مظاهر و سلوكات سلبية تعيـق بـدورها        
 .اسيحتصيله الدر

  



 
  :العوامل املؤثرة يف التكيف املدرسي.3

  :يتأثر التكيف املدرسي بالعوامل التالية
  : العوامل التربوية.أ

  : اإلدارة املدرسية-
عمل اإلدارة املدرسية ال يقتصر على جمرد تسيري شؤون املؤسسة بل يتعدى ذلـك إىل               

 يقول عبد احلميد مرسـي يف       .رسم سياسة املدرسة اليت تساعد على تربية و تكيف التالميذ         
ال يقتصر عمل اإلدارة املدرسية على تصريف الشؤون اإلدارية اليومية فحسب           : " هذا الصدد 

بل هي مسؤولة على رسم سياسة عامة للمدرسة من شأا املساعدة على تربية التالميـذ و                
سني، جنـاح   دير و املدر  تكيفهم السوي ، و يتوقف جناح املدرسة إىل حد كبري على فهم امل            

( ." استعدادام و اهتمامام و أساليب املعاملة اليت تساعد على تنمية شخـصيتهم           التالميذ و 

  )42،ص1976عبد احلميد مرسي،

 : التنظيم التربوي-
 إن الشيء الذي ميكن أخذه بعني االعتبار يف عملية التكيف املدرسي داخل املؤسـسة              

 التجهيزات املادية و البشرية للبيئة املدرسية لـذا         التربوية هو التنظيم التربوي و الذي يشمل      
مفهوم استقرار التنظيم التربوي منذ بدأ العام الدراسي من حيـث           "أكد املختصون على  أن      

تأثر توزيع املعلمني على أقسامهم و استقرارهم يف هذه األقسام و تنقلهم من قسم آلخـر أو                 
د مرور وقت طويل على انتظام الدراسـة        إجراء تنقالت بني املعلمني من مدرسة ألخرى بع       

حممـد سـالمة    ( ."كل هذا يؤدي إىل إحداث أثر سليب على مـستوى التالميـذ الدراسـي               

  )149،ص1973آدم،
كما أن ضبط الربنامج التعليمي وإعداد الكتب املدرسية إعدادا جيدا من حيث املادة             " 

 الكتب وحسن طباعتها كل ذلك التعليمية ومن حيث الطريقة التربوية ومن براعة إخراج هذه
  )149،ص1973نفس املرجع السابق،(."أيضا له آثاره اهلامة على مستوى التالميذ التحصيلي



  
 : شخصية املعلم وعالقته بالتلميذ -
إن عملية إصالح التعليم وإدخال طرق جديدة مآهلا الفشل ما مل تم بشخصية املعلم               "

 يساعد على حتويل املعلومات للتالميذ بصورة سـهلة         وتكوينه ، فتكوين املعلم بصورة جيدة     
  .وبسيطة وهلذا فالتكيف مع املناهج اجلديدة مرتبط بشخصية املعلم وتكوينه 

تتلخص مهمة الدرس لتحقيق التكيف السوي عند التالميذ حسب عبد احلميد مرسي            
  :يف أمرين اثنني مها 

الميذه داخـل قاعـة الـدرس أو        التعليم والتوجيه يستعملهما املعلم كلما عمل مع ت       "
خارجها أو خارجها فعالقة املعلم مع التالميذ متثل جانبا إنسانيا يؤثر تأثريا كبريا يف جنـاح                
العملية التربوية وحتقيق تكيف التالميذ داخل املدرسة وخارجها هذه الطريقـة تـؤدي إىل              

     )45-44،ص1976سي،عبد احلميد مر( "تشويقهم للدرس وحبهم للمعلم وإقباهلم على املادة
ذا ميكن إتاحة فرص االندماج بني املعلم والتلميذ إلجياد التجاوب االجتماعي وتنمية            
اإلحساس بالعالقات األخوية القائمة على احترام الصغري والكبري ، هذه العالقـات تـساعد              

  .كثريا يف يئة اجلو املالئم للتكيف مع البيئة املدرسية 
 :ميذ  العالقات بني التال-
إن التكيف الدراسي للتالميذ ال يتأثر بعالقتهم مع املعلم فحسب ولكن تساهم فيـه               

عوامل أخرى ، من بني هذه العوامل تلك العالقة بالزمالء داخل الفصل أو خارجه ذلك أن                
  .الفرد له غريزة فطرية للتجمع نابعة من الوسط العائلي الذي يعمل على تنميتها وإبرازها 

إىل جانب املدرسة جيب أن يبذل الطالب من جانبه جهـدا           : "طفى فهمي   و يقول مص  
  )1،ص1987مصطفى فهمي،(." ليشترك يف اجلماعة املدرسية اجلديدة ويتكيف معها

إن الصداقة يف املدرسة تقوم على أساس تشابه امليول واخلربات وتلعب           :"و يواصل قوله    
ما عن طريق االشتراك يف هذه النـوادي        النوادي دورا هاما يف تكوين مثل هذه الصداقات إ        

يتعامل مع اآلخرين وإال رفض االشتراك يف النوادي كان  فيتعلم الطالب كيف يعيش وكيف
  )1،ص1987نفس املرجع السابق ،( ."معىن ذلك خوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيئة املدرسية



  
 
 : العوامل اخلارجية .ب
  :وتتمثل يف األسرة واتمع  

 :ألسرة  ا-
"  للجو األسري الذي يعيش فيه التلميذ  أثر بالغ األمهية يف تفاعله  مـع اآلخـرين ،                 

فالبيت الذي تشوبه اخلالفات العائلية واالضطرابات النفسية يؤثر على تكيف التلميذ وعالقاته 
حممد مجـال   ("بإخوانه ووالديه ،كما يتأثر املظهر العام للتلميذ حبالة األسرة االقتصادية و الثقافية           

وهذا ما قد ينعكس سلبا يف عملية تكيفه املدرسي سواء مع املعلم أو              ،   )93صقر،بدون سـنة ،ص     
  . زمالئه أو يف حتصيله الدراسي 

 :  اتمع -
يتضح بصورة جلية مدى تأثري الوسط االجتماعي على سلوك التالميذ وإدراكهـم و             

الل نتائج الدراسات اليت تناولت مشكالت      اجتاهام النفسية و انتظامهم يف الدراسة  من خ        
فاتمع له دور ال يستهان به إىل جانب األسرة يف بث روح التكيـف              "التالميذ يف املدرسة ،   

لدى التالميذ من خالل مؤسساته من مساجد ونوادي ثقافية ومدارس ووسـائل لإلعـالم              
)                                           354ص، 1979،حممد خليفة بركات."(املختلفة اليت جتعله عرضة للتأثر ا

  



  

 III. سوء التكيف املدرسي :  
 :مفهومه.1
يعجز الفرد الالمتكيف عن متابعة  السري العادي للحياة داخل اتمع ، األمر الـذي                

م االستقرار باإلضافة إىل اضطراب يف تقدير النفس وهذا ما          يسبب له القلق واالرتباك وانعدا    
نالحظه على شخصية التلميذ داخل احمليط املدرسي أين يعجز عن متابعة دروسه وهذا مـا               

فسوء التكيف املدرسي من التصرفات السيئة اليت تعرب        . ينعكس سلبا على مردوده التحصيلي      
عدم استقرار التلميذ دراسـيا     "ف على انه    عن مواقف الطفل يف الوسط الذي يواجهه و يعر        

،أي انه يعاين من الصعوبات املدرسية و هذا راجع إىل عدم التكامل و االنسجام يف اجلماعة                
املدرسية ، و لكي يتفادى الطفل هذه املشاكل يتخذ عدة ميكانزمات دفاعية تعترب مظـاهرا               

  ).25 حممد مجال صقر،بدون سنة ،ص"( لسوء التكيف
 )227ص، 1996،حافظ اجلمايلي: (ر سوء التكيف املدرسي مظاه  .2

يظهر سوء التكيف املدرسي لدى التلميذ بوضوح يف نشاطه ويف سريته ، أي عالقاتـه               
ومعامالته مع معلميه وأقرانه من التالميذ وهناك مظاهر أخرى لسوء التكيف للتالميذ ونذكر             

  :منها 
  : مواظبة التلميذ املضطربة -
 غري قليل من التالميذ غري املتكيفني مدرسيا اضطرابا يف مواظبتهم على            يظهر عند عدد    

دروسهم ويدل تغيب التالميذ وعدم انتظام مواظبتهم على حالة من حاالت سوء التكيـف              
  .املدرسي 
  :  اإلسقاط -
يظهر اإلسقاط يف أكثر األحيان يف إلقاء اللوم على اآلخرين بالنسبة ألخطاء نرتكبها               

لميذ  يلقي اللوم على أستاذه أحيانا أو على أسئلة االمتحان للدفاع عن نفسه أمام               حنن ، فالت  
  .فشله يف االمتحان

  :  التربير -



  
  
وهو عدم إظهار السلوك أو تفسريه قد تبدو منطقية ومعقولة بينما تكون األسـباب                

يربر  ذلك كونه    احلقيقية انفعالية ، فالتلميذ إذا مل جيب على سؤال معلمه بصفة مناسبة فإنه              
يف حالة صحية  سيئة مل تسمح له بالتفكري اجليد ، أو أنه مل يفهم السؤال بالصيغة اليت أتى ا                    

   املعلم 
  :  النكوص -

إذا اصطدم التلميذ مبشكلة تعيق أداءه ويصعب التغلب عليها فإنه يشعر حبالة من اخليبة              
لغرق يف أحالم اليقظة ، التوتر ،       تقوده إىل فعل أو سلوك  نكوص ، ومن أشكال النكوص  ا            

التروع إىل استعمال أمناط سلوك كانت صاحلة يف مرحلة سابقة من حياته أي قبل دخولـه                
املدرسة كاللعب يف القسم دون مراعاة الضوابط والقوانني الكالم أثنـاء الـدرس ، مـص                

  .اخل..األصابع ،
  :  العدوان -

التنديد  ،وقد يـستعمل التلميـذ هـذا       وهو السلوك اهلجومي املنطوي على اإلكراه و      
السلوك سواء داخل القسم كأن يضرب زميله مثال أمام املعلم أو خارج القـسم كإحلـاق                
األذى باآلخرين والذي يعترب كانتقام نتيجة للدفاع عن النفس اليت تواجه عراقيل أمام إرضاء              

  .حاجاا ودوافعها  فيؤدي ذلك إىل اإلحباط الذي هو حالة مؤملة 
  :  القلق -
يظهر يف مناسبات خمتلفة وقد يالحظ قبل االمتحان وخاصة حيث يكـون اإلعـداد                

لالمتحانات غري كاف أو عندما يطرح األستاذ سؤاال عن دروس ماضية ويبدو القلق علـى               
شكل توتر واضطراب ، وهو حالة نفسية تبدو على التلميذ حيث يشعر بوجود خطر يهدده               

.  
   :  االنطواء -



 يف عزلة التلميذ سواء داخل القسم أو خارجه ، فنجده يفضل العزلة علـى أن                يظهر  
يندمج مع زمالئه وال يتكلم إال عند الضرورة ، ويكون هادئ وال يتحرك كثريا وال يشارك                

  .يف املناقشة أثناء الدرس 
  
 : عوامل سوء التكيف املدرسي .3

لعدة عوامل قد تكون يف حد      ميكن إرجاع ظاهرة سوء التكيف املدرسي لدى التالميذ         
  :ذاا نتائج لسوء التكيف

 :  عوامل تتصل بالتلميذ .أ    
  : ضعف القدرة على التحصيل.1-أ

من أهم أسباب سوء التكييف املدرسي ، ضعف الذكاء وعدم القدرة على مواجهـة              
وحل املشكالت اليت تواجه التالميذ حيث أن ضعف القدرة علـى التحـصيل أو الـتقطري                

لحوظ على الطالب يف مادة معينة أو يف الدراسة بوجه عام ميكن أن يعـود حـسب رأي                   امل
للمشكالت اليت تواجه التلميذ واليت يعجز عن حلها ، يضاف إىل ذلـك             " عبد املنعم املليجي  

موقف املدرسة يف معاجلة ومواجهة هذا التقصري الدراسي كما أن هناك حاالت من الضعف              
ميذ نفسه الذي مل يكتسب بعض العادات األوليـة واهلامـة يف أول             الدراسي ترجع إىل التل   

عبد املنعم املليجي   ."(مراحل تعلمه ، فأدى ذلك إىل عدم قدرته على أن يتابع دروسه بكل سهولة             

فريفض االنقياد للقوانني الضابطة للسلوك و يضرب عرض احلائط كل ما يراه            ).397،ص 1973،
  . الاآلخرون أمرا مفيدا كالتحصيل مث

 : عدم كفاية الوظائف اجلسمانية .2-أ
احلياة العضوية تؤثر على سلوك التلميذ وبالتايل على تكيفه مع احلالة اليت يتعامل ـا                

أن قصور إمكانيات الفرد البشرية واليت متثل العاهات اجلسمية         "معها  تشري انتصار يونس إىل       
جتماعية ، وكلها عوامل تعرض الفـرد       أو ضعف القدرات اجلسمية أو االفتقار للجاذبية اال       

 الـشعور   هملنافسة اجتماعية قاسية وذلك حىت حيصل على القبول االجتماعي وحيقق لنفـس           



انتـصار  ("بالنجاح واألمهية وقد حيدث اإلحباط وتكون النتيجـة احلتميـة سـوء تكيفـه               

  )390،ص1984يونس،



  
 :  عدم كفاية الوظائف الوجدانية والعاطفية .3-أ

العاطفية من أهم العوامل املتعلقة بالتكيف املدرسي ذلك أن التلميذ يتأثر نشاطه            احلياة  
ذا استجابت هذه املوارد مليوله     مبيوله العاطفية ، فال تكون له حاجة لتعلم املواد الدراسية إال إ           

أن احلياة النفسية للتلميذ يف مجيع مراحـل منـوه تعـد مـصرحا              " أكد امحد كمال امحد   و
لعنيفة فيما نراه من تقلب وعدم استقرار وجبانب هذا االضطراب نرى احلـرية             لالنفعاالت ا 

بادية على تفكريه وهو شعوره وأعماله فقد يتعرض حلاالت من احلزن واليأس واألمل النفسي              
  )25،ص1976امحد كمال امحد،( ."نتيجة ملا يالقيه من إحباط 

  : العوامل اخلارجية لسوء التكيف املدرسي . ب
 :بيئة املرتلية  ال.1-ب
البيئة املرتلية هلا األثر الفعال يف تكيف التلميذ مدرسيا ، ألن الصعوبات اليت يواجهها               

التلميذ يف البيت من شأا أن تؤثر سلبا يف إنتاجه املدرسي  ،فقد وجد أن هناك ترابط بـني                   
عية يبدأ فيها الطفـل     عالقات الوالدين وبني التكيف املدرسي ، الن البيئة املرتلية أول بيئة طبي           

بتنظيم حياته العقلية والعاطفية واجلسمانية وما استخلص من نتائج البحوث هـو أن نـسبة               
كبرية من التالميذ الذين  يؤدون أعماهلم ويبدون اهتماما داخل الفصل هم عادة من التالميذ               

   )93ون سنة ،صحممد مجال صقر،بد( ". املنظمني يف بيوم والذين أحسنت رعايتهم داخل البيت
 : العوامل املدرسية .2-ب
إن للمدرسة كذلك دورها يف حتقيق التكيف السليم أو الوقوف يف تطـوره حيـث                "

تشمل أنواع املضايقات وسوء املعاملة اليت يصادفها التلميذ من طرف املدرسـني واملنـاهج              
 املدرسـي وهلـذا     التعليمية أي املواد ومدى التحصيل فيها ، خاصة وصعوبة التوافق مع اجلو           

  : العامل مظاهر شىت نذكر منها على سبيل املثال 
 
 
 
 



 
 
 فقدان الشعور باألمن يف بداية التحول من العالقات األسرية إىل عالقات جديدة مع              -

   .املدرسني والزمالء
         اإلحساس بتزعزع املركز بني األقران فقد يفوقونه يف القدرة البدنيـة أو الدراسـية              -

  .                   قتصادية اال أو
-23ص،1976امحد كمال امحد،  ( ." صعوبة التوافق مع السلطة املوجهة والضابطة يف املدرسة        -

24(  
 االجتاهات النفسية واالجتماعية تعترب مقوما  أساسيا مـن          و كخالصة ميكن القول أن    

 و  داخل نطـاق      مقومات التكيف املدرسي و هي حصيلة للتربية اليت تتم يف اإلطار األسري           
هذه املرحلة االبتدائية تعترب مرحلة هامة ، تؤثر تأثريا رئيسيا          "مجاعات األطفال يف املدرسة  ؛     

يف تكوين الفرد نفسيا واجتماعيا وكذلك تطور منو شخصيته ، وكلما كانـت األهـداف               
التربوية واضحة سليمة يف هذه املرحلة كلما كانت املؤثرات الـيت تـشكل األطفـال ذات                

، لذا يسعى التلميذ دوما إىل حتقيق التكيف واالندماج         )122-121،ص1987مصطفى فهمي، (."عاليةف
مع البيئة املدرسية مبا حيقق له من استقرار نفسي واجتماعي وعقلي وجسمي ، وجيعله متقدما               

ويتجلى هذا التكيف املدرسي يف عدة مظاهر كتوفري الراحة         . يف دراسته منسجما مع زمالئه    
 للتلميذ واستغالل قدراته وميوله يف بناء أعمال ونشاطات نافعة، فيـصبح التلميـذ              النفسية

مواظبا على احلضور بصفة عادية ، فعاال يف قسمه منتميا إىل مجاعتـه املدرسـية ، بإقامـة                  
  .صداقات مع زمالئه وعالقات احترام  مع املعلمني 
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I.الدراسة االستطالعية  
 سنوات منذ تاريخ فـتح       حوايل مخس   االستطالعية دامت  ةدراسال القول أن    ميكن  

 وضوع الدراسة هاته مل يكن حمض الصدفة،      مالقسم املدمج باملدرسة األساسية ، فاختيار       
 اك الدائم واملتواصل باألطفال العاجزين مسعيا باملدرسة العادية ،        حتكاالبل يعود أساسا إىل     

 إلجياد إجابات عن عدة تساؤالت      يف إجراء دراسة   لنا الظروف و العوامل للتفكري       أهي،مما  
 و هو أمر    عاق مسعيا املبالتكيف املدرسي واالجتماعي للطفل      حول عالقة اإلدماج املدرسي   

امليدان، خاصة املختصون االرطفونيون الذين قد ال خيلو        مطالب بتحقيقه العاملون يف هذا      
دنا يف هذه املرحلـة مـن       نولقد است .عوقون مسعيا خاص باألطفال امل  منهم أي قسم مدمج     

دون تدخل منا يف تغيري الـسلوك وال  ، نظمةاملغري  املباشرة الدراسة على املالحظة الطبيعية  
لوكيات األطفال العفويـة والتلقائيـة       تسجيل س  إىليف حتكيم الظروف احمليطة حىت نصل       

  .م ومدى تكيفهمواليت قد تدل على جوانب من شخصيته
 ويف مواقف تلقائيـة ومألوفـة        اخلمس  الدراسية السنوات  ولقد مت ذلك خالل كل      

 يف الساحة   ، داخل القسم وخارجه   املدجمون ،  عاقون مسعيا املدجمون و غري    مشلت التالميذ امل  
 ،نتائجهم الدراسـية   عالقام االجتماعية،  يف الشارع،  ات الراحة، أثناء اللعب ،خالل أوق   

 كما قمنا مبقابلة فردية مع كـل        .تفاعلهم مع أقرام الساملني مسعيا، ومع بعضهم البعض       
 املدرسة األساسية لالطالع على وجهة نظرهم وعلى تقييمهم لعملية اإلدمـاج،          باملعلمني  
، ملعلمني يتفقون على تشجيع مثل هذه اخلطوة       حيث أن كل ا    حسنة النتائج    أغلب وكانت

  .مما حفزنا أكثر على تناول هذه الدراسة
 وكذا ضبط املـتغريات     الفرضياتفخلصنا يف األخري إىل حتديد وصياغة اإلشكالية و       

إجرائيا واليت حددت من خالهلا خصائص جمموعة البحث،كما توصلنا إىل حصر الوسائل            
 .عاقني مسعيا على األطفال املوالتقنيات املنهجية اليت ستطبق



 
II. البحثمنهج:  

لكل موضوع منهج معـني     ي ، و  املنهج هو الذي حيدد موضوعية البحث العلم          
 ملا يوفره لنا من     يرا لطبيعة حبثنا فلقد اخترنا املنهج الوصف      ظ،ونلتناول الدراسات فيه    يصلح  

  .معلومات
مات والبيانات حول احلاالت املكونة      املنهج مجع كل املعلو    ذافاهلدف من استعمالنا هل   

 واستجابات  عاق مسعيا موعة البحث حملاولة كشف جانب من جوانب شخصية الطفل امل         
فلقد اتبعنا يف هذه الدراسة املنـهج الوصـفي          .هذه الشخصية لعملية اإلدماج املدرسي      

 احـدث   فان دراسة احلالة هي   " حسب عمار بوحوش  ملا ورد   واعتمدنا على دراسة احلالة     
أساليب البحث الوصفي ألا توفر معلومات متعمقة وتبني املتغريات والتفـاعالت الـيت             

حيث أن موضوع حبثنا عبـارة      ،) 56،ص1995،عمار بوحوش ." (أكثريتطلب دراستها بشمولية    
عن دراسة حتليلية استطالعية وصفية وذلك راجع لطبيعة تناول اإلشكالية وفرضيات واليت            

ستكشاف ووضع أرضـية    الإىل اإلملام بأكرب قسط ممكن من املعلومات        دف من خالهلا    
  .منهجية وعلمية ملوضوع البحث

III.الضبط اإلجرائي للمتغريات  
على ضوء ما ورد يف اإلطار النظري وما ميكن استخدامه من أسـاليب البحـث يف                

صطلحات اإلجرائية  أمكن إبراز وحتديد امل    اإلطار امليداين، وما يتوفر فعال يف جمال الدراسة،       
   :للمتغريات اليت يتبناها حبثنا، وهي على النحو اآليت



 
  اإلدماج املدرسي  .1

ألطفال ا  جمموعة من خالل اختيار   بحث على هذا املتغري األساسي الذي حدد      اليقوم  
 املدجمون باملدرسة األساسية،و الذين  استفادوا من حصص التنطيـق         ، منهم  عاقون مسعيا امل

 بسبب غياب الكفالـة آنـذاك       قبل مدرسي رغم انه مت يف مدرسة صغار الصم         والتحضري
 ة ؛ مث ادجموا مباشرة يف قسم خاص باملدرسة العادي       ة  خارج هذه املؤسسة التعليمية املختص    

 املتواجدين باملدرسة املختـصة متدرسـهم بعـد إن          عاقون مسعيا  امل أقراميف حني واصل    
 كل األطفال   و جتدر املالحظة إىل أن    .  ا األول والثاين  استفادوا من حصص التنطيق مبستواه    

، واألشـغال الرسـم   النشاطات املدرسية ك  املدجمني يشاركون زمالئهم الساملني مسعيا يف       
  خيرجون مع بعض و يف آن واحـد إىل         أمكما  ،   احلفالت ة ،و الرحالت و   والتربية البدني 
 بالتفاعـل  املعوقة والـساملة مسعيـا       مما يسمح لكال الفئتني   ، املطعم،    و إىل  الساحة للعب 

يستفيد األطفال الصم غري املدجمون من       يف حني ال  . يوميا و باستمرار   واالحتكاك والتواصل 
  .هذا التفاعل مع أقرام العاديني

  السن.2
أن جمموعة راجع إىل  سنة، واختيار هذه الفئة العمرية  أربعة عشرإىل عشر بسن حدد

 إىل و املدجمون باملدرسة األساسية ينتمي اغلبـهم  األغواطبوالية التالميذ الصم املتواجدين  
 عايشوا عملية اإلدماج املدرسي لفترة زمنية معتربة مقـدرة          أم حيث   ،هذه الفئة العمرية  

ف املدرسي  فرضيات ودراسة مستوى التكي   الار  بسمح باخت ي  قد ما، سنوات دراسية    خبمس
  .واالجتماعي

سنة، ثالثة   أربعة عشر    ن سن ا  يبلغ  انونة من تلميذ  بحث مك الحيث جند أن جمموعة     
  .تا سنة وتلميذة واحدة تبلغ سن عشر سنواحد عشرآخرون يبلغون 

  
  
  



  :درجة العجز السمعي .3
واملـصابني  , ة املتوسـط  عاقة السمعية باإلتناول الدراسة كال من األطفال املصابني       ت
األطفال  لدى   سواءن اإلعاقة السمعية    وهذا نظرا لتوفر النوعني م    ,ة العميق عاقة السمعية باإل

  . الثانيةرض اختبار الفرضية اجلزئية غوذلك باملدجمني وغري املدجمني 
  
  
  :املستوى الدراسي.4

واعتبارا للفارق الدراسـي املوجـود يف       ،نظرا ملا فرضته علينا حتديد الفئة العمرية        
 اختيـار   إىلة هذا ما قادنـا       واملدرسة املختص  ،املستويات الدراسية بني املدرسة األساسية      

 بنفس سن   ألم تقريبا ة أساسي   رابعتالميذ عاجزين مسعيا غري مدجمني من مستوى السنة ال        
ويرجع عادة هذا الفارق إىل تأخر اكتشاف اإلعاقة وبالتايل تأخر          ،  التالميذ الصم املدجمني  

مرحلـة التنطيـق    فترة امتداد وهناك سبب آخر يتمثل يف ،الكفالة والدخول إىل املدرسة  
يل التعليمـي يف    كما أخذنا بعني االعتبار أمهية التحـص      .واليت قد تصل إىل ثالث سنوات     

( ارتأينا اختيار التالميذ الثالثة األوائل دراسيا يف كل مـن القـسمني             التكيف املدرسي و  
 و جتدر اإلشارة إىل أن القسم الذي يدرس به األطفال املعوقون          ) .   املدمج و غري املدمج   

مسعيا ال يتجاوز عدد التالميذ فيه عشرة، نظرا لصعوبة التعامل و التكفل و تعليم هذه الفئة                
 .اخلاصة

  :الفرديلتجهيز السمعي  ا.5
توفر التجهيز السمعي شرط أساسي لكفالة الطفل العاجز مسعيا سواء كان فرديا أو             

على اسـتمرارية تلقـي     االستعمال احلسن للبقايا السمعية و احملافظة       بفهو يسمح   , عياامج
وفهمها يف سياق االتصال مبساعدة القراءة على الـشفاه          أكثراملتغريات الصوتية بوضوح    

  . وهذا حسب خصوصيات درجة الفقدان السمعيلوجهياوالتعبري 
فالتالميذ املعوقني مسعيا واملكونني موعة البحث يستفيدون من محـل املعينـات            

أو خارجه مما يساعدهم إىل فهم ما حييط م من أصوات            يف القسم    سواءالسمعية الفردية   



رطفونيـة  ماعي خالل حصص إعادة التربية األ      يستعملون التجهيز السمعي اجل    أم،كما  
  .ةوخالل بعض حصص التدريس كالفرنسي



 
  طرق التواصل.6

ففي املدرسة العادية    ، ختتلف طرق التواصل بني األطفال الصم املدجمني وغري املدجمني        
 على اللغة الشفوية والفهم الشفوي إضافة إىل الفهم الكتـايب واللغـة             أكثرتمد التعليم   يع

 اليت تسهل عليهم يف اغلب      ، لكن هذا مل مينع التالميذ من استعمال لغة اإلشارات         ،املكتوبة
يف حني  االشارية    فهم يستعملون اللغة العربية       أكثر،األحيان التعبري عن حاجام بوضوح      

  .ةطفال غري املدجمني أساسا على لغة اإلشارات وعلى اللغة املكتوبيعتمد األ
  التحضري قبل املدرسي .7

استفاد كل أفراد جمموعة البحث  من مرحلة التنطيق مبستوياا األول والثاين، وكان             
احلظ أوفر موعة األطفال املعوقني مسعيا  واملدجمني حيث مروا أيضا مبرحلة التحضري قبل              

  .ياملدرس
  

IV.  حدود البحث:  
  :بحث احلايل مبتغريات املوضوع وهي كآاليت اليتحدد 

  اإلدماج املدرسي للطفل املعوق مسعيا :املتغري املستقل-  
  املدرسي  فالتكي: املتغري التابع -   
االنعكاسات النفسية واالجتماعية لإلدماج املدرسي على احلياة       : العالقة بني املتغريين    -   

  .األصم للطفل  االجتماعية واملدرسية
،اجلنس  املستوى التعليمي للوالدين   ،املستوى املعيشي : يف لوتتمث: املتغريات الدخيلة   -   

 عديـدة قـد    عوامـل ياخل، وه...،طرق التدريس،التكفل سن ،سن اكتشاف الصمم ،  
يصعب ضبطها نظرا لطبيعة جمتمع البحث،و العتبارات أخرى ختص امليـدان التطبيقـي             

  .للدراسة
وتتمثل حدود البحث أيضا يف التقنيات والوسائل العلمية املستعملة لدراسـة هـذه             

  : املتغريات 
   



  
وتكييـف   ، ترمجـة D’ACHENBACH .T.Mداشنباش  (1* بنود سلم الكفاءة االجتماعية-

  )FOMBONNE.Eفوبون 
 )CORMAN LOUISلويس كورمان     (**رائز رسم العائلة- 
   النحويت الرياضيات و قواعداختبار حتصيلي يف ماد - 

 تالميذ  ستةكما تتحدد نتائج هذه الدراسة مبجموعة البحث املستخدمة املكونة من           
ونؤكد أن النتـائج     . عاما أربعة عشر سنوات و    عشر مسعيا يتراوح سنهم ما بني       نيمعوق

  . أو ما يطابقهاالبحث احلايلاملتحصل عليها ال تعمم إال  على جمموعة 
  

V.موعة البحث جمختيارا :   
منهم مـدجمون   ثالثة   تالميذ مصابني بفقدان مسعي،    ستةتتكون جمموعة البحث من     

آخرون يدرسون مبدرسـة     ثالثةجزئيا باملدرسة األساسية التابعة لقطاع التربية الوطنية، و       
أربعـة  وعشرة   يتراوح سنهم ما بني      ،صغار الصم التابعة لقطاع التشغيل والتضامن الوطين      

تتراوح درجات فقـدام     ،نييث تتكون كلتا اموعتني من تلميذ وتلميذت      سنة، ح عشر  
واختيار هؤالء األطفال مل يكن عشوائيا بل كـان مبينـا            .السمعي بني املتوسط والعميق   

  .أساسا على ما ضبط من متغريات
  

VI. أدوات البحث:  
منا للتأكد من   اعتمدنا يف الدراسة احلالية تطبيق أدوات حبث منهجية و علمية حماولة            

و نشري إىل انه إضافة إىل تقنيات البحـث فلقـد           . صحة أو عدم صحة حمتوى الفرضيات     
استعنا بامللفات املدرسية و الطبية للتالميذ املعوقني مسعيا جلمع معلومات حول معاشـهم             

  .   املدرسي واالجتماعي
                                                 

  LISTE DES COMPORTEMENTS DES ENFANTS هو سلم مستنبط من قائمة سلوكات األطفال* 
(BOUVARD MARTINE, PROTOCOLES ET ECHELLES D’EVALUATION EN PSYCHOLOGIE ET EN           
PSYCHIATRIE, MASSON, 2002, P275-277) 

  .و هو رائز اسقاطي يعتمد على الرسم ** 



  

 BOUVARD MARTINE, PROTOCOLES ET ECHELLES) :سلم الكفاءة االجتماعيـة   .1

D’EVALUATION EN PSYCHOLOGIE ET EN  PSYCHIATRIE , MASSON, 2002, P275-277)           
" داشـنباش  " وهو سلم مستنبط من قائمة سـلوكات األطفـال الـذي أعـده            

D’ACHENBACH فوبون"كيفه   و ترمجه و" FOMBONNEتمع الفرنسيواهلدف من .  على ا
 االنفعالية و الـسلوكية ، و       تصف  معياري لالضطرابا   استعمال هذه القائمة هو تقدمي و     

للكفاءات االجتماعية املالحظة من طرف أولياء األطفال الذين يبلغ عمرهم ما بني أربـع              
سنوات و ستة عشر سنة، و كذا للتعرف على مدى تكيف األطفال و هو سـلم يتمتـع                  

ة مما مسح بترمجة بنوده  فقط دون        الثقافي يتأثر بالعوامل االجتماعية و    باالستقرار الثقايف و ال   
و مل يستعمل من هذه الدراسة إال بنود سلم          . حماولة تقنينه و تكييفه على الوسط اجلزائري        

الكفاءة االجتماعية كأسئلة موجهة للوالدين دف تقصي جمموعة من املعلومات حـول            
حساب مـستوى    و عالقاته و نشاطاته االجتماعية ال دف         عاق مسعيا شخصية الطفل امل  

التكيف النفسي و االجتماعي ألنه أمر غري ممكن تطبيقه على جمموعة حبث أو عينة عددها               
  . و هذا ملا حيتاجه من معاجلات إحصائيةقليل

  :كيفية التطبيق.أ
اإلجابة عن األسئلة حبيث يعتمـد      ) أو من احد األقارب   ( يطلب من احد الوالدين     

  . ةعلى مالحظاته خالل الستة أشهر األخري
سلم الكفاءة االجتماعيـة ، و سـلم   : حتتوي قائمة سلوكات األطفال على سلميني    

املشاكل السلوكية ، و لقد اعتمد يف هذا البحث سلم الكفاءة االجتماعية ملا حيتويه مـن                
أهداف ختدم موضوع الدراسة ، بعيدا عن البحث عن كشف مشاكل سلوكية هلا عالقـة               

  ).كل السلوكات سلم مشا(باالضطرابات العقلية 
  : حيث ينقسم هذا السلم إىل ثالثة  سالمل جزئية  

  .سلم النشاطات  -
 .السلم االجتماعي -
 .السلم املدرسي -



  
  :التحليل . ب       

م ية على أساس أا أسئلة موجهة لـأل                 مت حتليل بنود سلم الكفاءة االجتماع     
 عالقات الطفل املعوق مسعيـا    ات و نشاطات و     لتقصي جمموعة من املعلومات حول سلوك     
و مل تؤخذ بعني االعتبار العالمات اليت ميكـن         .يف وسطه األسري و املدرسي واالجتماعي     

احلصول عليها من خالل تطبيق السلم ، و ذلك لسببني اثـنني مهـا أن سـلم الكفـاءة                   
االجتماعية يف حد ذاته ما هو إال فرع من سلم سلوكات األطفال و ال ميكـن حـساب                  

كما انه ال ميكن تطبيق هذا السلم العتمـاده         . فروعه الثالثة   ئج مبعزل عن تطبيق كل      النتا
  .على معايري ختص العينة الكبرية من املبحوثني و ليس حاالت حمدودة فقط 

 و هلذا استند إىل بنود سلم الكفاءة االجتماعية كأسئلة هلا داللتها من حيث تنـاول               
 .  و نفي فرضياتهأق من صحة موضوع البحث و كأداة لفحص و التحق

  : اختبار التحصيل الدراسي.2
اهلدف من تطبيقه هو معرفة مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ املعـوقني مسعيـا             

و ) .66انظر فصل التكيف املدرسي ص    (احملددة للتكيف املدرسي     ،حيث انه احد العناصر   
 ليمية و يف اكتساب اللغة و املنطق      لقد مشل مادتني أساسيتني نظرا ألمهيتهما يف العملية التع        

  :و مفاهيم الفضاء و الزمان و اجلانبية و املفاهيم قبل اللغوية عموما ،و مها 
   اختبار حتصيلي يف مادة الرياضيات-
   اختبار حتصيلي يف مادة قواعد النحو-

ني لذا مت بناء االختبارين التحصيلي    , و لقد مت األخذ بعني االعتبار الفارق يف املستوى        
كان التركيز أكثر على التحصيل الدراسي على       . على أساس مستوى السنة الرابعة أساسي     

الفصل األول من الربنامج اخلاص بالسنة الرابعة حىت تقيم النتائج و ال تظهر فـروق بـني                 
  .مستويي التحصيل الدراسي

  
  



يف ) 2004زائر،دار املناهج للنـشر،اجل   (للسنة الرابعة   " حوليات الرائع "و لقد اعتمد مرجع     
تقدمي مواضيع التمارين ،كما استنبطت بعض التمارين من مواضيع الفرض األول واالختبار            

  .  جويلية5ملدرسة ) األطفال العاديني ( األول لقسم السنة الرابعة أساسي 
  : رائز رسم العائلة .3

    اعتمدنا يف هذا البحث تطبيق اختبار إسقاطي للحصول وبطريقة علميـة علـى             
مالمح شخصية الطفل األصم وللتعرف على مستوى ونوع عالقاته بعائلته ومبحيطه وهـو             
اختبار رسم العائلة وبالرغم من أن تقييم الشخصية بوجه عام أمر بالغ الـصعوبة ، وقـد                 
يفتقر أحيانا إىل املوضوعية ، لكن جرت العادة أن يستخدم الباحثون االختبارات الـيت مت               

ديني لدراسة شخصية املعوقني مسعيا ، مما أثار جدال واسـعا يف            تطويرها على أشخاص عا   
أوساط املهتمني مبجال اإلعاقة السمعية ، ألا ال تقيس وال ختترب إال جوانب الضعف لدى               
الصم بسبب الفقر اللغوي الشفهي لذا نؤدي بتطوير اختبارات نفسية خاصـة بـاملعوقني              

  . مسعيا
 من االختبارات اإلسقاطية التعبرييـة وميكـن أن         و يعترب الرسم أو اختبارات الرسم     

  : تصنف إىل فئتني
األوىل تشتمل على الرسم بوصفه أسلوبا للتعبري ، والثانية تشمل أسـاليب اللعـب              

إن أساليب الرسم اإلسقاطية متعددة ومتنوعة ، وهي تساعد السيكولوجي          . والسيكودراما
. ة ، باإلضافة إىل تشخيص الذكاء       يف إستكمال صورة دينامية للشخصية موضوع الدراس      

إن حركة اخلط والرسم عند الطفـل متثـل إحـدى           ":   "WALLONفالون  "وكما يقول   
الوسائل اهلامة ملراقبة منو اإلدراك عند الطفل ولتطوره العقلي ، ويف نفس الوقت التعـرف               

" ج  الندسرب" وحسب  ،  )271،ص1990فيصل عباس، ("على عامله الذي يعيش فيه وفهم شخصيته      
اختبار الرسم يرغم املفحوص نسبيا على االستعانة مبصادره النفسية ، وبالتايل فإنـه             " فإن  

بـدر الـدين حممـد األنـصاري        (" يكشف عن ضعفه األساسي عن طريق استجاباته املهزورة         

  )640،ص2000،



  
الرسوم بأا انعكاسات تقيم األطفال واجتاهام      " " إليزابيت كويتز   "   كما تصف   

  )622،ص2000نفس املرجع السابق ،( "و اموعات االجتماعية واحلضارية حن
أن ما مييز التعـبري     "حول أمهية الرسم بقوهلا     "  دونيز صادق خليل  "استنادا إىل قول    

العاطفي للطفل األصم هو الفقر اللغوي، لكنه يعرب بكل حريـة بواسـطة اإلميـاءات و                
دانيـال ويـدلوكري   "كمـا يـرى   ).123SADEK KHALIL DENISE ,1974, P"(الرسـم 

WIDLOCHER DANIEL"  لغة الرسم تعوض الكلمات حيث أن الرسم هـو املكـافئ   "أن
  ."للسرد

(WIDLOCHER DANIEL,1998,P50-51)   وعلى هذا األساس مت اختيار رائز رسم العائلـة،
كرائز إسقاطي يعتمد على الرسم للكشف عن جوانب شخصية التلميذ أو الطفل األصـم              

دى تكيفه مع بيئته املدرسية واالجتماعية ،مما يساعد على إستكمال صـورة ديناميـة              وم
للشخصية موضوع الدراسة ، كما أن الصورة تزداد اكتماال إذا تعمقت دالالت أساليب             
الرسم اإلسقاطي يف ضوء البيانات األخرى املتاحة مثل الفحوص الطبيـة واالجتماعيـة             

ات واملقاييس السيكولوجية األخرى كما أنه من املسلم به أن          وتاريخ احلالة ونتائج االختبار   
ميكن إستنتاجه من اختبارات  الرسم يتوقف إىل حد كبري على مهارة اإلكلينيكي الذي               ما

" AIMARD PAULE اميـار بول " وحسب. حيلل الرسوم وعلى حتليه باملوضوعية واملصداقية
و غري مستقرة، و يظهر معاشه الشخصي       فان الطفل األصم ميثل العامل بصورة غري واضحة         

  "مبين بشكل غري منتظم ال عاطفيا وال ذهنيا و ال سلوكيا، و ال حىت يف عالقاته
)AIMARD PAULE,1974,P140  (  

إىل أنه من املعروف أن نفسية الطفل األصم ال تتطور مثلمـا            " COLINكوالن  "     ويشري
وبة تقييم درجة املرض االنفعايل لدى الطفل عند الطفل العادي ، وأنه من البديهي أيضا صع

لذا من املفروض أن يتم هذا النوع من الدراسة         . األصم ومقارنته مبرجعية األطفال العاديني      
  . يف وسط الصم حىت ال يعترب الطفل املعوق مسعيا منحرفا يف وسط الساملني مسعيا

)COLIN DOMINIQUE,1996,P83 (  



ذه املالحظة اهلامة  ،ألنه يظهر جليا أن مفهوم السواء           و لقد أخذت بعني االعتبار ه     
هو مفهوم نسيب يتأثر جبملة من العوامل النفسية و البيئية و الثقافية ، و هلـذا الـسبب مل                   
تتناول الدراسة املقارنة إال األطفال الصم تفاديا الستعمال مرجعية السواء عنـد الـساملني          

  .مسعيا
  
   : تعريفه. أ

 العائلة من أهم الروائز اإلسقاطية املستعملة مع األطفال إبتداءا مـن             يعترب رائز رسم  
، الذي يرى أن " LOUIS CORMANلويس كورمان "مت إعداده من قبل العامل .سن اخلامسة 

رائز رسم العائلة يسمح للطفل بإسقاط ميوله املكتوبة إىل اخلارج ، فيمكن لـه إظهـار                
ئلته ، وبالتايل نتعرف على شخصية الطفل وعلـى         أحاسيسه حنو اآلخرين أي حنو أفراد عا      

  (CORMAN LOUIS ,1985,P18)صراعاته العاطفية 
    فاهلدف من إجراء هذا االختبار هـو الكـشف عـن الـصراعات الداخليـة               
واالضطرابات االنفعالية  حيث يسمح للطفل بإسقاط رغباته املكبوتة وخماوفـه وحاالتـه             

  .العاطفية 
  (CORMAN LOUIS , 1985,P18) : تقدمي االختبار .ب

، قلم رصاص ، أقالم ملونة ، ويطلب منـه           ) 27 × 21(تقدم إىل الطفل ورقة بيضاء      
  .رسم عائلة خيالية 

  : سن تطبيق االختبار
  .  يكون يف سن ستة سنوات إىل مخسة عشر سنة على األكثر

عمال  وجود الفاحص ضروري من أجل تسجيل املالحظات أثناء الرسم اخلاص باست          
املمحاة، التردد ، ترتيب األشخاص ، تعابري الوجه وتطرح بعض األسئلة حول األشخاص             
الذين رمسهم على شكل حمادثة ، دف إىل معرفة ما يدل على نوع العالقات املوجودة بني             

 . الطفل والشخص الذي يرمسه



ب جيب مالحظة الطفل وتشجيعه وكذا تسجيل ما إذا كان يعاين من كف، وكما جي    
مالحظة العواطف اليت تظهر خالل رمسه لألشخاص وكذا من هو الشخص الـذي بـدأ               

  .برمسه أكثر 
  : ويف مرحلة أخرى نطرح على الطفل بعض األسئلة مثل

   من هم هؤالء األفراد ؟- 
   ماذا يفعلون ؟ - 

  . ونطلب منه أمسائهم وسنهم ونطلب منه أيضا تعيني األفراد 
  
 :مستويات التحليل . ج
  : يف حتليل رسومات األطفال على املستويات التالية " كورمان"تمد  يع
  .              املستوى اخلطي -
  . مستوى البنيات الشكلية -
  :   مستوى املضمون والتفسري التحليلي، والذي يتمحور يف كل من -
  . التحليل العيادي -
  .  العالقات األخوية والصراعات-
  .لصراعات األوديبية  العالقات مع الوالدين وا-

العائلة اليت يتخيلها الطفل ويرمسها من خـالل رائـز رسـم العائلـة لكورمـان                
تظهر إشكالية وعالقاته العائلية ، أين يضع الطفل نفسه يف العائلة ؟   مرتبطا بأم مفرطة يف                  

  نه خمتلف عنهم ؟    محايته ؟ مبتعدا عن أب متسلط؟  مبتعدا ومنفصال عن إخوته وأخواته أل
 يستطيع أيضا أن يثبت أن عالقاته  جيدة مع عائلته وأنه متكيف مع وسطه العائلي               

  (ROSELINE DE CARNOY,2004, P62 ).، حبيث يكون قريب من والديه ومن إخوته 
  
  
  
  
  



  :شبكة حتليل رسم العائلة. د
شبكة حتليـل لرسـم     لقد استندنا يف حتليلنا لرسومات األطفال املعوقني مسعيا على          

  و شبكة حتليل أوبان لرسومات األطفال غري املتكـيفني (CORMAN,1985, P27-34)العائلة

(AUBIN  ,1979,P37-41) ، و لتحليل هذه الرسومات نعتمد على ثالث مستويات:  
  : املستوى اخلطي. 1-د

 السعة  ♦
  مؤشر التلقائية ، الرغبة يف التعبري: السعة الكبرية  
  مؤشر القلق:السعة الضيقة 

  
  القوة ♦

  مؤشر اجلراة ، العدوانية: اخلطوط القوية  
 اخلجل و الشخصية احلساسة: اخلطوط الضعيفة  

  اجتاه اخلط ♦
  اخليال و احليوية و التلقائية: اخلطوط املنحنية  
 النشاط و العدوانية: اخلطوط املستقيمة  

 ) على الورقة ( حيز الرسم  ♦
  اخليال و املثاليةيدل على احليوية ، : اجلانب األعلى  
 ميثل التعب و االيار : اجلانب األسفل  
 ميثل املستقبل : اجلانب األمين  
 يرمز إىل الواقع: اجلانب األوسط  

 : حركة الرسم  ♦
  مؤشر احلركة النكوصية: رسم يبدأ من اليمني إىل يسار  
 )عادية(مؤشر حركة تطورية طبيعية : رسم يبدأ من اليسار إىل اليمني  

  :توى البين الشكلية مس. 2-د



 :األلوان  ♦
أصفر، أزرق، تدل على تكيف جيد، شـعور بالـسعادة ،           : األلوان احلارة    

  .حتكم جيد األنا و األمحر يدل على العدوانية و يرمز أيضا إىل احلياة
ترمز إىل العدوانية، البغض و الكراهية و ترمز أيضا إىل التبعية           : األلوان الداكنة  

  على القلق و الكف و العدوانية و التأخر العاطفيفاألسود يدل. للراشد
 .تدل على القلق كما ترمز إىل احملبة: األلوان الفاحتة  
 ألوان يـدل    5يدل على الطبع االجتماعي، وجود أكثر من        : وجود األلوان  

على تكيف جيد يف حني وجود لونني أو أقل يدل على االنطواء، عزلة و عـدم                
 .الرغبة يف بناء عالقات

  .اب األلوان يدل على فراغ عاطفي و انطواءغي 
  
 

 :مبعىن رسم أعضاء اجلسم : رسم الشخص  ♦
  يدل على النرجسية: رأس كبري 
يدل على العدوانية، كما يفسر أيضا على الرغبـة يف التواصـل و             : فم كبري  
 .التعبري

 تدل على اإلحساس باألمن: األطراف السفلى  
ناء عالقات اجتماعية، منو األنا، تكيف      تدل على الرغبة يف ب    : األطراف العليا    

 .و الرغبة يف التواصل اجتماعي
 .يدل على عدم الثقة يف العالقات االجتماعية : غياب  األطراف العليا  
 يدل على صعوبة يف بناء العالقات االجتماعية : قصر األطراف العليا  
 يدل على الثقل النفسي الذي تسببت فيه اإلعاقة: غياب الرقبة  
 تدل على تعويض حاسة السمع :  ني كبرية أع 
 تدل على احلذر: أعني صغرية  



 احلجم و البعد ) العالقات : ( رسم األفراد ♦
يدل على إحساس بالـذنب و نقـص        ) : جتاهل الذات   ( عدم رسم الذات     

  تقدير الذات 
على عدم نضج األنا    يدل على الرغبة يف تأكيد الذات و        : تكبري رسم الذات     
 .عاطفيعلى تأخر و

يدل على اخلضوع ملبدأ الواقـع و       : رسم من الفرد الكبري إىل الفرد الصغري         
 .على أن شخصيته تتميز بقوة األنا

يدل على اخلضوع ملبدأ اهلو  أي النكوص        : من الفرد الصغري إىل الفرد الكبري        
. 

اربة من بعضها البعض    العالقات تكون محيمية، عندما تكون الشخصيات متق       
طفل نفسه يف الرسم هلا أمهيتها فالبعد بني األفراد و الطفل دليل علـى             وضعية ال و

  .صعوبة تكوين عالقات و على عدوانية موجهة حنوهم
  
  
 
 : نوع الرسم  ♦
  يتميز بـ: النوع احلسي  

  سيطرة احلركة و األلوان و اخلطوط املنحنية •
 داللة املوضوع املختار من احلياة اليومية املعاشة •
 يعيش يف امللموس  •
 إدراك العامل يف صورة حية و متحركة •
 .دفئ العالقات العائلية و قوة الترابط و حيوية العالقات •
 التلقائية ، تأكيد الذات، احليوية و الرغبة يف التعبري •
 :يتميز بـ) : املتصلب( النوع الصارم  ♦



 سيطرة اهلدوء، اخلطوط املستقيمة، الزوايا، انعدام احلركة ، أشخاص ساكنون •
 ارد، عدمي احلركة ، الصلب املتشدد يعيش يف  •
دليـل علـى    : صرامة العالقات و الروابط العائلية، ال شيء يوحي باحليوية           •

 .مشاكل وجدانية و عالئقية
 سنوات إذا كان رسم الطفل صارم فهو مؤشر لعدم التكيف و أمـا إذا               9-8في سن   ف

آنـا أوليفرييـو       حسب كان حسيا فهو يدل على تكيف و منو نفسي و اجتماعي طبيعي           
  (ANNA OLEVERIS FERRARIS,1980,P146) فرياريس

 : مستوى املضمون . 3-د
  : و يشمل 

  امليول اإلجيابية و اليت توجه حنو شخصية ذات أمهية بالنسبة للطفل
 امليول السلبية و اليت توجه حنو شخصية حمتقرة

ألحجام اليت ذكـرت    كما تتضمن العالقات األخوية و الوالدية من خالل األبعاد و ا          
  .سابقا

  :إضافة إىل بعض األشكال اليت قد تظهر يف رسومات األطفال، مثل 
ليل على أمهية احليـاة  الذي يعترب مؤشر الشعور باألمن و االستقرار و د: البيت   •

  ثراء املخيلةالعائلية و
  

  الرغبة يف التواصل ... : السيارة ، الطائرة  •
  يدل على وجود عائق: املاء  •
   وسيلة تواصل الصعوبات :جسر  •
  الشعور باألمن : األرض  •

  
  
  



VII .ال املكاين ولزماين إلجراء البحث  احتديد ا :  
  :مكان اجراء البحث.1

  :          مت إجراء البحث يف كل من املدرستني اآلتيتني 
  :  1962 جويلية 5مدرسة  -

وهـي   1989اا يف سنة     جويلية باألغواط ، فتحت أبو     5 هي مدرسة ابتدائية تقع حبي      
تلميـذا   297  تستقبل املدرسـة      2م 552 ، املبنية منها تقدر ب       2م 1400تتربع على مساحة    

بالطور األول والثاين ،  ويشرف على تدريسهم اثين عشر معلما يتواجد ا قسم خـاص                
  .بإدماج األطفال املعاقني مسعيا حتتوي على عشرة أقسام وإدارة وملعب ومطعم

   :  - واري ناصر-صغار الصم  مدرسة  -
 تعترب مدرسة صغار الصم باألغواط مؤسسة عمومية ذات طابع تربـوي اجتمـاعي             

للتكفل  باألطفال  ذوي اإلعاقة السمعية من سن ثالث سنوات إىل سن              1994افتتحت سنة   
قسما إضافة   29 مبنية إذ حتوي     2م 4106منها   2م10450تتربع على مساحة    . مثانية عشر سنة    

يؤطر مدرسة صغار الـصم  .  واملرقد واملطعم وامللعب  تإىل اهليكل اإلداري ،جناح الورشا    
عـامال   مخس و أربعون مستخدما منهم مثانية عشر  تربويا و احد عشر إداريا وستة عشر              

  .يف سلك اخلدمات 
 كال القسمان حيتويان على طاوالت ،صور ،ملصقات بيداغوجية و جمموعـة مـن             

ات اليت يقوم ا األطفال ، و أيضا على األجهـزة الـسمعية املكـربة               األشغال و الرسوم  
يعمل يف املدرسة األساسـية املـريب املخـتص و          ).SUVAGاجلماعية و الفردية    ( للصوت  

املختصة االرطفونية بالتناوب يف حصص تدريس الربنامج املقرر من وزارة التربية الوطنية ،             
ول توقيت مـنظم    رطفوين و ذلك حسب جد    إضافة إىل حصص الدعم البيداغوجي و اال      

   ).11حقأنظر املل(ومضبوط 
 
 
 



فيستفيد الطفل األصم من الدروس يف      ) مدرسة صغار الصم    (أما يف املدرسة املتخصصة     
 حـصص   إضـافة  إىل        املقررة يف الربنامج التربوي العـادي      و املسائية  الفترة الصباحية 

انظـر  (عيا وفق جدول التوقيـت      ربجمة أسبو استدراك أو من ورشات األشغال اليدوية امل      
  )  .    12حق املل

   :زمن إجراء البحث.2
و هذا إلبقاء التلميـذ يف       2004/2005مت إجراء البحث امليداين على مدار السنة الدراسية         

الوسط و اجلو املدرسي، مع جتنب فترات الدخول املدرسي و االمتحانات تفاديا لـضغط              
  .ت البحث على التلميذالتطبيق املتتايل لتقنيا

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. عرض و حتليل نتائج احلاالت املدجمة.  
  )1( احلالة -
  )2( احلالة -
  )3( احلالة -

V. عرض و حتليل نتائج احلاالت غري  املدجمة. 
  )أ( احلالة -
  )ب( احلالة -
  )ج( احلالة -

VI. شة النتائجتفسري و مناق. 
 
  
  



I.عرض و حتليل نتائج احلاالت املدجمة:  
  ):1( احلالة  

  عمر: االسم        
   سنة 11: السن        
  عميقة:درجة اإلعاقة السمعية         

  :2* )1(تقدمي احلالة         
) السنة اخلامسة أساسـي     ( مدمج جزئيا مبدرسة أساسية عادية       معاق مسعيا  عمر تلميذ   

 حيب اللعب . والتركيز وحريص على دراستهاالنتباهو هو شديد بالدراسة،كاء كبري   يتمتع بذ 
 وشديد احلماس يف ممارسـته      ،كثري النشاط واحلركة  املعاقني،مع أقرانه املعاقني مسعيا و غري       

اآلخرين رغم صعوباته اللغوية الشفوية إال أنه يتواصل مع         .لرياضة كرة القدم و كرة السلة       
بشكل عادي و يهتم كثريا بإنشاء عالقات مع األقران و احلـصول علـى               األطفال   خاصة

يتميـز بطبعـه   . إعاقته و إثبات قدراتـه و إمكانياتـه  اوز منه لتجةاملعلمني، حماولإعجاب  
 حتمل املـسؤولية ،إال أنـه       علىقدرة    بتزعمه لفئة الذكور الصم املدجمون لديه      االجتماعي

  .عصيب وسريع الغضب
   :االجتماعيةة ءلم الكفاس حتليل نتائج  -

  ميارس عمر كل من رياضة كرة القدم وكرة السلة مع كل مـن األطفـال الـصم                 
من أهم  . سواء يف املدرسة العادية، يف الشارع و حىت يف مدرسة صغار الصم           والساملني مسعيا   

تـربا يف ممارسـته هلـذه       حيث يقضي وقتـا مع     HIP-HOP ال   صهواياته احلاسوب ،ورق  
  .هلواياتا واتالرياض
  
  
  
  

                                                 
  .على السر املهيناملعلومات املذكورة يف تقدمي احلاالت مستقاة من امللفات املدرسية و الطبية لكل تلميذ،كما غريت أمساء التالميذ حرصا *



  
 لـدى   .و التسوق  يف بعض أمور البيت كالترتيب     كما أنه يساعد بشكل بسيط والدته     

يشاركهم  املعاقون مسعيا ومنهم العاديون،    عمر جمموعة كبرية من األصدقاء و الزمالء منهم       
 بـاآلخرين   االخـتالط  كما أن عالقاته م جيدة ألنه حيب         ،يف كل ألعابه و هواياته يوميا     

 و  اجتمـاعي  أبدته الوالدة فيما خيص عالقاته األخوية و الوالدية ،ألنه طفل            الرأي،ونفس  
  .حيوي وحمبوب من طرف اجلميع 

فنتائج عمر الدراسية مشجعة بالنسبة للوالـدين،حيث       ،أما فيما خيص اجلانب الدراسي      
والديـه و    مأنه يصنف األول بني زمالئه الصم املدجمني نظرا لقدراته العقلية العالية و اهتما            

حرصهما على تفوقه دراسيا ،كما انه مل يعان من أي صعوبات واضحة خـالل مـشواره                
  .الدراسي بل يظهر تفوقه باستمرار على زمالئه  يف كل املواد ويف كل ااالت

  :يليصختبار التحالحتليل نتائج ا -
ان معدل   حيث ك  القواعد، حتصل عمر على نتائج مميزة يف كل من الرياضيات واختبار           

، و هذا 20/20، وعالمة القواعد 18/20، إذ كانت عالمة الرياضيات  19/20النتائج للمادتني هو  
  .ما يدل على املستوى الدراسي اجليد لعمر ، و على حتصيله واستيعابه لدروسه 

  :  حتليل رسم العائلة  -
ـ اجتاهبدأ عمر رمسه من اليسار إىل اليمني أي            م التطوريـة،  املسار العادي حلركة الرس

لواقع والثقة  او يتوزع الرسم على ميني ووسط الورقة بشكل متناسق مما يشري إىل التمسك ب             
باملستقبل ،كما كانت اخلطوط منحنية وذات سعة كبرية مما يدل على احليوية والنشاط كما              

  .و رفيعة واليت تشري إىل الطبع احلساس و نضوج الشخصية كانت اخلطوط دقيقة
 كان الشكل العام للرسـم      .إلعاقته تقبله إىل رمسه للرقبة و لألذنني مما يدل على          إضافة

من النوع احلسي و الذي يظهر من خالل سيطرة احلركة واأللوان و اخلطوط املنحنية ،كما               
العائلة و هم يف املزرعة يقومون بـزرع        أفراد  أنه يوحي باحلركة و النشاط إذ أن عمر رسم          

خلـصائص   اكه للعامل يف صورته احلية واملتحركة ،هذه اخلاصية التابعة        خلضر،دليل على إدر  ا



   الرسم من النوع احلسي و الذي يتميز صاحبه بالتلقائية و احليوية و الرغبة يف تأكيد الذات               
  . شر للتكيف اجليد مع العامل اخلارجيؤيف التعبري كما أنه مو

  
ه ،لكنه لون كـل فـرد بلـونني          لأللوان متنوعا داللة على حسن تكيف      استعماله كان

  داكن مما يشري إىل الصراع الوجداين الذي يعيشه ال شعوريا حنو هؤالء اآلخرأحدمها فاتح و    
 يف حني كانت العالقات املكانيـة بينـهم         ،األفراد املرسومني وهم األب اخل األكرب و ذاته       

  .متقاربة و اليت تدل على عالقات إجيابية قائمة فعال أو مرغوب فيها 
 عمر الرسم من الفرد الكبري إىل الفرد الصغري دليل خضوعه ملبدأ الواقع و متيز               اتبعكما  

شخصيته بقوة األنا اليت تعمل على توازن الشخصية باستعمال عدد من آليات الدفاع كما              
 االجتمـاعي رسم األطراف العليا و السفلى بشكل واضح و متناسق دليل على التكيـف              

  .خاصة و انه رسم األرضية و الشعور باألمن االجتماعيةعالقات والتطلع إىل بناء ال
ظهرت ميول عمر الوجدانية يف الرسم من خالل تقديره الزائد لشخص األب حيـث              

الذي يرغب عمر   " الرمز الذكر   " لصورة األب أو     استثماره مما يعكس    األوىلرمسه يف املرتبة    
 يف حني مل يرسم عمر والدتـه و ال          ،بة له يف أن يصبح مثله ،  وهذا دليل على أمهيته بالنس          

باقي إخوته ، و أشار إىل أا متواجدة يف البيت مع الطفل الرضيع ، وهذا ما يـدل علـى                    
 حيب إخوته ووالدته    رصعوبة إقامته عالقات معهم ، لكن الواقع املعاش يثبت العكس ، فعم           

وهو ،سد من إخوته اآلخرين     ، لكنه قد يعاين من صراعات الشعورية تدفعه إىل الغرية و احل           
أمر طبيعي و حمرك أساسي لنمو الشخصية و ليس حالة مرضية بل العكس ، مثـل هـذا                  

 العيش يف   الصراع ال ينفي وجود عالقة عاطفية أخوية حسنة بني عمر و إخوته ، ورغبته يف              
 و  ،ريالقوة و التسلط حتقيقا منه لذاته و انتمائه ذا اجلنس الـذك           جمتمع تسوده الذكورة و   

أين ينحـاز الطفـل إىل      )  سنوات إىل البلوغ      مثانية (هو أمر طبيعي خيص مرحلة الكمون       
  .العالقات االجتماعية مع نفس اجلنس و يكبت الغريزة اجلنسية 

  
  



  :    تعليــق 
أن شخصيته تتسم بالنضج العاطفي      على رسم عمر لعائلته      اعتمادا        ميكن القول   

تكيفه مع احمليط االجتماعي اخلارجي إال أنه أظهر صراعا ال شعوريا            يف   األنابتوازن عمل   و
ين يغار منهم ، قد يكون حامال لنوع من هذه الصراعات حنو والدته ألـا               ذحنو إخوته ال  

  .أجنبت بنتا مؤخرا مما زاد لديه الشعور بالغرية و احلسد رغم حبه و تعلقه ا 
  

سي الذي يتميز بالتلقائية و احليوية و قـوة         كما ظهر من خالل رمسه انه من النوع احل        
الترابط العالئقي مما يشري إىل التكيف احلسن مع اتمع وعدم الرغبة يف االنطواء و االنعزال               

.  
  ) :1(خالصـة احلالـة 

        متيزت حالة عمر بتوازن الشخصية و النضج العاطفي و العالئقي و االجتماعي            
 إىل مستواه الدراسـي     فإضافة السمعية ،    اإلعاقةال سيكولوجية   مقارنة مبا هو متداول يف جم     

الذي مسح له بالتفوق و عالقاته املدرسية اجليدة مع أقرانه املعاقني مسعيا و الساملني مسعيـا و                 
فلقد عرب عن رغبته يف االنتماء و الشعور باالندماج يف اجلماعـات و علـى               .حىت املعلمني   

 منه لذاته ورغبة منه يف احلـصول علـى          تأكيدالنشاطات  حاجته للمشاركة يف األعمال وا    
تقدير اآلخرين ،و هذا رغم شدة إعاقته السمعية اليت حياول جتاهلها يف معظـم األحيـان ،                 

  . مع اآلخريناجتماعية وباحليوية وبالرغبة يف بناء عالقات االجتماعيكونه يتميز بالطبع 
  



  
  ):2(احلالة -

  ليلى  :االسم
  سنة 11:السن 

  متوسطة :رجة اإلعاقة السمعية د
  ): 2(تقدمي احلالة   

مبدرسة أساسية عادية وهي مبـستوى      ) إعاقة مسعية   (      تدرس ليلى يف قسم مدمج      
 يدرسن معها   الاليتموعة البنات   ) الزعامة  (متتاز بطبعها التزعمي    .السنة اخلامسة أساسي    

قني مسعيا و تشاركهم بكـل      قراا املعا  مع أ  االختالط، هي كثرية النشاط و احليوية ، حتب         
  .لكنها متحفظة نوعا ما يف عالقاا مع الساملني مسعيا خاصة الكبار خجال منهم عفوية 

 بأمور التنظيم والترتيب إضافة إىل أـا        االهتمام مميزات شخصيتها أا شديدة      أهممن  
  .عصبية املزاج 

  .يسمح هلا بالتفوق يف عدة جماالت لدى ليلى إمكانيات جيدة فيما خيص الدراسة مما 
   :االجتماعيةحتليل نتائج سلم الكفاءة  -

      تم ليلى مبمارسة رياضة كرة القدم حىت يف الشارع وهذا قد يكون بعيدا عـن               
واللعب على احلاسوب ، و عند        الفتيات يف سنها ،كما تستمتع بالرسم والطرز       اهتمامات  

 البيت أكدت حرص ابنتها على املساعدة يف كل أمـور           سؤال والدا عن نشاطات ليلى يف     
  .البيت تقريبا وعلى جدها و إتقاا ألعماهلا املرتلية وغري املرتلية 

 فتشارك ليلى جمموعة من األصدقاء و الـصديقات         االجتماعيةأما من ناحية العالقات     
كنها أحيانا تظهر   الصم وغري الصم خمتلف األلعاب و النشاطات املدرسية وغري املدرسية ، ل           

 ال ينتمـون إىل      الـذين  ينذبعض التحفظ يف عالقاا مع الراشدين من الساملني مسعيا والل         
أحيانا مع أختها   وهي تكن احملبة واملودة ألفراد عائلتها خاصة والديها رغم اختالفها           .عائلتها  

  .اليت تكربها سنا
  



 خاصـة يف املـواد      وتدل مالحظات الوالدة على حرص و تفوق ليلى يف دراسـتها          
كما مل تالقي صعوبات معينة يف مشوارها الدراسي ومل تعد السنة بل كانت غالبا              ،ةاألساسي

  .ما حتصل على الرتبة الثانية أو الثالثة بني زمالئها املدجمني 
   :حتليل نتائج االختبار التحصيلي -

حيـث  ،يدة  كانت نتائج االختبار التحصيلي لكل من ماديت الرياضيات و القواعد ج          
يف الرياضـيات    19/20ذلـك بعالمـة     كمعدل يف املادتني و      20 /19.25حتصلت ليلى على    

  . ليلى بدراستها و رغبتها يف التفوق اهتماميف القواعد و هذا دليل على  19.5/20و
   :حتليل رسم العائلة -

 ة يسارية و هذا يدل على التطور      كان رسم ليلى يتجه من الوسط حنو اليمني أي حرك         
 ملبـدأ متركز رمسها حنو الوسط و الذي يرمز إىل اخلـضوع           .املستقبلرغبتها يف التقدم حنو     و

  . الذي ميثل املستقبل األمين و أيضا يف اجلانب األناالواقع و قوة 
غلب على الرسم اخلطوط املنحنية اليت ترمز إىل اخليال و الطيبة و كانت ذات سـعة                

لى يف حني كانـت اخلطـوط       النشيط الذي تتميز به لي    كبرية مما يشري إىل الطبع احليوي و        
  .بالضغط يدل على العدوانية و الشعور اما، م نوعا مضغوطة وشديدة

 مـن النـوع     أا الذي يشري إىل     األمرو لقد طغت احليوية و احلركة على رسم ليلى          
 و هذه إشارة إىل شخـصية عفويـة         السباحة، عن ذلك عن طريق اللعب و        ت فعرب احلسي
  .االجتماعيةة يف عالقاا حيوي

كما استعملت ليلى ألوانا فاحتة تدل على القلق حيث لونت الذكور بلـون واحـد و                
و كانت قد بدأت    .البيت بلون   األم بلون مغاير و موحد بينهما يف حني لونت          اإلناثلونت  

 االستقرار   و باألمنبرسم البيت ما يعطي فكرة عن أمهية احلياة العائلية بالنسبة هلا و شعورها              
يدل علـى العوائـق الـيت    ل كما جاء رمسها للبحر .األرضية أو للمساحة لألرضيف رمسها   

 اليت  األنا تعبريا منها عن التكيف و التحكم يف قوة          األزرقو كان اللون    ،تواجهها يف حياا    
 العائلة علـى حـسب الترتيـب        ألفراد هذا ما لوحظ من خالل رمسها        .ختضع ملبدأ الواقع  

  .قي أي من الكبري إىل الصغري املنط



  
 إال للذكور دليـل     األذنني لكنها مل ترسم     األشخاص توضيح تفاصيل    حاولت ليلى  و

ني صغرية تشري إىل طبعها احلذر       و كمعاقة مسعيا كما رمست أع      كأنثىعلى شعورها بالنقص    
  .اخلارجياملتحفظ إزاء العامل و

والدها الذي رمسته يف املرتبـة األوىل ،        أسقطت ليلى مشاعرها الوجدانية اإلجيابية على       
 مما يدل على ميلـها النرجـسية و         واالهتمامكما كان رمسها لذاا بارزا من خالل احلجم         

  .رغبتها يف تأكيد ذاا 
  :تعليق
  األلوان و توزيع الرسم على الورقة       و  ليلى بالرسم جليا من خالل اخلطوط      اهتمام آبد

أي حركـة وحيويـة     ،لذي ظهر من خالل سياق الرسم       وما برز فيه هو اجلانب احلسي ا      
الشخصيات املرسومة ،لكن تباعد املسافة بينهم قد يكون مؤشـرا للحـذر و احليطـة يف                

 إضافة إىل أن ليلى أظهرت من خالل رمسها مالمح شخصية قلقـة             .العالقات ما بني األفراد   
ا يف خمتلـف اـاالت و       تترجم أسلوب تكيفها مع اآلخرين يف عملية حتقيق ذاا وإبرازه         

  . حنوهااالهتمامالنشاطات و العالقات جللب 
  )2(خالصة احلالة 

تتميز بالطبع احليـوي و بتحمـل       ،       ليلى فتاة ذكية ومبدعة وذات خيال واسع        
عالقتها باآلخرين متوازنة وعاديـة     .خالل زعامتها موعة اإلناث يف قسمها        املسؤولية من 

ملعاقني مسعيا أو مع الساملني مسعيا وهذا حماولة منها يف تأكيد ذاا ويف              مع أمثاهلا من ا    سواء
 مع أقراا رغم شعورها بالنقص بسبب الفقدان السمعي إال أا حتاول جتاوز اندماجهاحتقيق 

   .   االجتماعيهذه اإلعاقة بتفوقها يف اال الدراسي و بروزها يف امليدان العالئقي و 
  
  
  
  



  
  ) : 3( احلالة 

  أمـال: االسم  
  سنوات10: السن 

 .متوسطة : درجة اإلعاقة السمعية  
  ):3(تقديـم  احلالــة  

تدرس أمال مبستوى السنة اخلامسة وذلك بقسم مدمج يف مدرسة أساسـية عاديـة ،               
يتسم طباعها باهلدوء و اخلجل و العناد، يف بداية  متدرسها عانت أمال من االنطواء علـى                 

 حتبذ مشاركة أقراا إال يف الدراسة ، لكنها حاليا تظهر  تفتحا و إجيابية يف                نفسها ومل تكن  
لوكها اللغوي كان السبب     سواء كانوا معاقني مسعيا أو عاديني ، ولعل س         نعالقتها باآلخري 

وهي تلميذة نشيطة و مهتمة بدراستها لكنها ال توظف كل قدراا يف ذلك بـل               يف ذلك   
  . ياها السمعيةتعتمد بشكل كبري على بقا

   : حتليل نتائج الكفاءة االجتمـاعية-
و متارسهما أسبوعيا يف املدرسة     تفضل أمال رياضة كرة السلة و السباق بنسب متفاوتة          

م ، الرقص ، احلاسوب و التلفـزة        من بني هواياا الرس   ). أثناء اللعب   ( حىت يف الشارع    و
تستثمر أمال  . ن تنظيف و غسل و ترتيب       كما أا تم مبساعدة والدا يف شؤون البيت م        

عالقات جيدة مع أقراا يف املدرسة و خارجها من خالل اللعب و املشاركة يف عدد مـن                 
النشاطات اجلماعية ، دليل على طبعها االجتماعي و تفتح عالقاا على اآلخرين كما تتميز              

  .  سنا عالقتها بعائلتها مبشاعر احملبة و التبعية ألختها اليت تكربها

ها أمال يف اال الدراسي     من خالل نتائج السلم املدرسي حاولت األم إبراز قدرات ابنت         
حيث أكدت على حتصلها على عالمات و نتائج جيدة يف كل املواد األساسية ماعدا بـطء                
فهمها للمنطق الرياضي إال أن متابعة الوالدين و حرصهما على جناح أمال دفع ا إىل جتاوز                

صعوبات و تفوقها دراستها حيث غالبا ما ترتب الثانية أو الثالثة بني زمالئها املدجمني              هذه ال 
.  



  
  

    :يل نتائج االختبـار التحصيلي ل حت-
يف الرياضيات فكان معدل      17/20يف القواعد  و على     18/20 حتصلت   أمال على عالمة     

ة و فهمها كما تـشري إىل       و هي قيمة تعكس مدى استيعاب أمال لألسئل        17.5/20املادتني هو 
توظيف مكتسباا املدرسية يف حل املشكالت و قدرا علـى جتـاوز ضـعفها يف مـادة                 

  .الرياضيات
  : حتليل رسم العائلة -

رمست أمال بداية يف اجلزء األعلى من الورقة ويدل ذلك على سعة و حرية اخليـال و                 
يل حركة نكوصية حنو املاضي وكانت       املثالية ، يف حني أجته رمسها من اليمني حنو اليسار دل          

اخلطوط وحدود الرسومات دقيقة و رفيعة تدل على حساسية شخصيتها ،كما يدل إعادا             
لرسم اخلطوط بشكل خفيف على ميلها إىل التكيف و الشعور باألمان و لقد مجعت بـني                

  .اخلطوط املنحنية و املستقيمة مؤشرا منها للخيال و الطيبة و احليوية
رسم أمال تفاصيل عديدة إال أا مل ترسم األذنني وهذا يعين تـأثري اإلعاقـة               فتضمن  

السمعية على صورا اجلسدية و على تقدريها لذاا و املالحظ أن رمسها من النوع احلسي               
، إذ رمست العائلة و هي تتجول يف الشارع ، هذا النوع من الرسم يدل على تلقائية أمال و                   

  .  العاطفي و العالئقي مع أفراد عائلتهاحيويتها وعلى تقارا
احتة هذا ما قد يشري إىل قلقها       استعملت أمال يف تلوينها للرسم جمموعة من األلوان الف        

هـا اجليـد مـع بيئتـها        كما ظهر اللون األزرق بشكل واضح يف الرسم دليل على تكيف          
يوحي رسم  .صيتها  تفتحها على العامل اخلارجي و على قوة أنآها و توازن شخ          االجتماعية و 

أمال أا تتمتع حبس فين كبري ، حيث أا متلك قدرات خطية حسنة و خيال واسـع ممـا                   
ما نضوجها نفسيا و عاطفيا رغم ميلها أحيانا إىل النكوص و القلق وما هو               يوضح إىل حد  

  .االستجابة و حماولة من أنآها للتكيف مع املواقف اجلديدة



  
نطقي يف رسم أفراد عائلتها بل ركزت كل اهتمامها علـى           ومل حتترم أمال الترتيب امل    

الرسم ذاا حيث ظهر شكلها خمتلف و حبجم أكرب من باقي األفراد و بألوان خمتلفة ،ممـا                 
وكانت األطـراف العليـا     . يدل على استثمار صور األنا ، وميل شخصيتها إىل النرجسية         

 إىل رغبتها يف التواصل االجتماعي      قصرية لدى كل العائلة ماعدا أطراف أمال هذا ما يشري         
لكنها جتد صعوبة يف ذلك من طرف اآلخرين، و املالحظ أن رسم أمال غين بعدة تفاصيل                
أخرى كاملساحة األرضية و األشجار وهي رمز االستقرار و األمان ، وتوفر املاء يف شـكل                

 علـى    منـها  مسبح و الذي يدل على العوائق و احلواجز، لكنها رمست أيضا جسرا تعبريا            
الصعوبات و رغبتها يف التواصل و التعبري عن الذات، و ذلـك            قدرا على جتاوز العقبات و    

  .من خالل رسم السيارة
 –أما فيما خيص عالقاا العائلية فلقد رمست والدا مباشرة بعد رسم األخ الوحيـد               

لونت به وجهها و     و اختارت نفس اللون الوردي الذي        –وهذا دليل على أمهيته بالنسبة هلا       
وجه والدا دون اآلخرين وهذه إشارة على تعلقها بأمها ، مث رمست والدها جبانـب األم                

  .وهو يبتسم وهذا يوحي بعالقتها األبوية املتزنة وإدراكها احلسن للصورة الوالدية 
  :تعليـق  

إن رسم أمال يدل على أا طفلة ذات خيال واسع ومبدع، فهي متلك روحـا فنيـة                 
ويظهر من خالل رمسها أا اجتماعية بطبعها لكنها تعاين ال شعوريا           . درات خطية جيدة  وق

من نوع من االنطواء النرجسي على الذات ،حبيث استثمرت صورا بشكل واضح لكنها مل              
هذا ما  قد جيعل من      . مل باقي أفراد عائلتها وال التفاصيل األخرى اليت ظهرت يف الرسم            

 ومتوازنة وهي متعلقة باملاضي ومتطلعة للمستقبل رغـم ثقـل اإلعاقـة             أمال طفلة متكيفة  
  . السمعية اليت تعاين منها ، بدليل أا عربت عن ميوالا وعالقتها بكل حرية يف رمسها 



  
  : ) 3( خالصـة احلالة  

       ا ذات روح اجتماعية وطبع بشوش      يظهر حتليل نتائج االختبارات املطبقة على أمال أ
عالقتها باآلخرين يف حتسن فهـي اآلن       . متلك حسا فنيا ومالمح شخصية حساسة      كما أا 

متفتحة على العامل اخلارجي وعلى العالقات االجتماعية ، كما حتاول التكيف بـشكل أو              
بآخر مع املواقف والظروف اجلديدة ، إضافة إىل أا حباجة كبرية لتأكيد وحتقيق ذاا سعيا               

األمن والتوازن النفسي واالجتماعي ويظهر ذلك جليا يف مستوى         منها للشعور باالستقرار و   
  . حتصيلها الدراسي ويف اهتمامها بدراستها وبكينونتها كتلميذة ناجحة 



  
   :   دجمةاملعرض و حتليل نتائج  احلاالت غري 

  ) :أ (  احلالـة 
  خدجيـة:  االسم 

   سنــة14:  السـن 
  متوسطـة  :  درجة اإلعاقـة السمعية 

   : )أ ( قـديـم احلالـة ت
تدرس خدجية بالسنة الرابعة أساسي مبدرسة صغار الصم ، تتميز شخصيتها باهلـدوء             
واخلجل لكن هذا مل مينع من بروزها يف املراتب األوىل دراسيا ، ألن لديها قدرات تـسعى                 

  .هودات معتربة يف الدراسة و املراجعة ادوما إلبرازها من خالل بذهلا 
اآلخرين جيدة إال أا حتبذ يف أغلب األحيان االنعزال ملراجعـة دروسـها ،              عالقتها ب 

ها االجتماعية و إىل سنها     حيث تقضي وقتا حمدودا يف اللعب وقد يعود هذا أيضا إىل تنشئت           
  .انه قد ظهرت عليها عالمات األنوثة و البلوغ    خاصة و
   :حتليل نتائج سلم الكفاءة االجتماعية -

 سلم النشاطات فإن خدجية ال متارس أي نشاط رياضي ، بل تفـضل              من خالل نتائج  
مراجعة دروسها كما وى اخلياطة والطرز وتقوم يف معظم األحيان باملساعدة يف شـؤون              

  .البيت من غسل وتنظيف وترتيب 

وتشارك خدجية زمالء ها يف مدرسة صغار الصم جمموعة من النشاطات املدرسية ، وهلا              
  .رج املدرسة ، فهي ذات طبع اجتماعي إال أا خجولة ومنطوية أحيانا أصدقاء وجريان خا

عالقاا بإخوا جيدة ماعدا تلك مع أختها اليت تكربها سنا واليت تعاملها بنوع مـن               
القسوة مما خيلق بينهما مشاكل يف أغلب األحيان ، يف حني عالقتها بوالديها جيدة خاصـة                

  .الوالد 



  
 خدجية متلك قدرات ومستوى دراسـي جيـدين ، فنتائجهـا            أما عن الدراسة ، فإن    

 تعـاين مـن بعـض    الدراسية يف كل املواد ما عدا اللغة الفرنسية فوق املتوسط ، إال أـا   
استيعاب مادة اللغة الفرنسية باعتبارها مادة جديدة وهذا أمر طبيعـي           الصعوبات يف فهم و   

  .بالنسبة لكل تالميذ السنة الرابعة 
يعين أا أعادت السنة و إمنا   تأخر سنها مقارنة مبستوى الدراسة فهذا الأما فيما خيص

( يعود إىل دخوهلا مدرسة صغار الصم يف سن ست سنوات مت مرورها مبرحلـة التنطيـق                 
وبعد ذلك أي يف سن مثانية إىل تسع سنوات الدخول إىل مستوى السنة             ) سنتني دراسيتني   

 األولياء بضرورة التدخل والكفالة املبكرة لألطفال       أوىل أساسي و السبب هنا هو عدم وعي       
املعاقني مسعيا وذوي االحتياجات اخلاصة عموما  ، وهذا هو حال تقريبا جـل األطفـال                

  .املعاقني 
   : حتليل نتائج االختبار التحصيلي- 

لي ملاديت الرياضيات و القواعد      يف االختبار التحصي   20/12.5حتصلت خدجية على معدل     
، وهي نتائج حـسنة      20/14و عالمة القواعد هي      20/11ت عالمـة الرياضيات هي     إذا كان 

  .          تدل على مدى استيعاب خدجية لألسئلة وقدرا على اإلجابة 
   : حتليل رسم العائلة- 

بدأت خديـجة الرسم من اجلهـة اليمىن نـحو اجلهة اليسرى وهـذا ما يــدل             
النكوص ، كما أن مسك احلظ كان خشنا ومضغوطـا         على النكوص أو ميل الشخصية إىل       

  .دليل العدوانية وقوة الغرائز و الدوافـع 
حيث  "RATIONNEL"يوحي الشكل العـام للرسم بأنه من النـوع الصارم واملتصلب          

يطغى عليه السكون و التصلب ، فال شيء يوحي باحلركة و احلياة وهذا باختصار إدراكها               
يدل على عـدم التصور و التخيل  ،كما استعملت خدجية جمموعــة            لعائلتها احلقيقية مما    

من األلوان الداكنة اليت عربت بـها عن استجابات عدوانية حنو أغلب أفراد عائلتها كمـا               
  .أا مل ترسم األذنني يف حني رمست أعني كبرية تعويض منها الشعوريا حلاسة السمع 



  
  
  

 أا قصرية مما يشري إىل صـعوبة بنـاء          كما ظهرت األطراف العليا بشكل واضح إال      
العالقات االجتماعية مع اآلخريـن، يف حني كان رمسها للقدمني غري متناسق مـع اهليئـة               

  .اجلسمية لكل فرد وهذا يشري إىل عدم إحساسها باألمن وقلة ثقتها بنفسها 
ا وفيما خيص املضمون فلقد أسقطت خدجية مشاعرها الوجدانية اإلجيابية حنو والـده           

الذي رمسته يف املرتبة األوىل ، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن خدجية قد اتبعت السياق املنطقـي                
يف رسم أفراد العائلة أي من الكبري إىل الصغري إال يف حالتها وحالـة أختها كرمية و الـيت                  
جعلتها يف آخـر الترتيب رغم أـا تكرب خدجية سنا ، إذ خضعت يف هذه احلالة إىل مبدأ                 

هلو والذي مييل النكوص ، كما يعرب عن ميلها السليب حنوى أختها كرمية وعالقتـها ـا                 ا
  .املشحونة بالعدوانية و االحتقار 

  :  تعلـيـق 
عربت خدجية من خالل الرسم عن عالقتها العاطفية احلسنة واإلجيابيـة بكـل أفـراد               

علقة به، لكنها عربت عـن      عائلتها خاصة الوالد الذي حتترمه وتكن له حبا كبريا ألـا مت          
صراعهـا األخوي مع أختها الكربى مبيلهـا السليب وعاطفتهـا العدوانية حنوها، فلقـد            

هلـو كأسـلوب    ظهر من خـالل رسم خدجية ميل شخصيتها للنكوص واخلضوع ملبدأ ا          
واملتصلب أن هناك   العدوانية ،كما ظهر من خالل نوع الرسم الصارم         دفاعي ملشاعر القلق و   

النعدام احلركة ومها أحد خصائص شخصية خدجيـة ، كمـا دل علـى              للهدوء و سيطرة  
  .احتمال وجود مشاكل وجدانية و عالئقية قد تكون داخل األسرة أو خارجها 



  
   :)أ ( خالصــة احلـالـة  
تبني من خالل معطيات حالة خدجية أا طفلة حساسة وعدوانية رغم هدوء طبعهـا                

نضج النفسي مقارنة بسنها الزمين ونكوصا واضحا يف تعاملها         ،كما تعاين من تأخـر يف ال     
احملدود مع اآلخرين، كما ظهر شعورها بعدم األمـن واخلوف من اهول أي من املستقبل              

يف حني مل يتأثـر مستواها الدراسي بل قد يكون اال الوحيد الذي تستطيع إثبات ذاا               .
تعاين من إعاقة مسعية متوسطة إال أن إحـساسها         من خالله  ورغم سهولة تواصلها مبا أا         

بالنقص قد يكون هو الذي مينعها من بناء عالقات اجتماعية و االخنراط مـع اآلخـرين يف                 
  .       نشاطام وأعماهلم ، ويبقى جل اهتمامها حمصورا يف الدراسة 

  
  
  



  
   :)ب (  احلالـة 

  أمحــد: االسم 
   سنــة13: السـن 

  متوسطـة  : لسمعية درجة اإلعاقـة ا
   : )ب (  تقـديـم احلالـة 

بأس به حيث عادة  أمحد تلميذ بالصف الرابع مبدرسة صغار الصم له مستوى دراسي ال 
ما حيصل على الرتبة الثالثة بني زمالئه الصم ، لـه شخصية هادئة وهو يف اغلب األحيـان                 

األبوي ، كمـا تتميـز      خجول لكنه عنيد أيضا؛ ويسود معاشه األسري نوع من  التسلط            
عالقته االجتماعية بالتفتح على اآلخرين وخاصة فيما خيص اللعب ، إذ ميضي جـل وقته يف       
اللعب واملرح متناسيـا بذلك واجباته املرتلية واملدرسية مما أثر سلبا على مستواه الدراسـي              

 لـه   خاصة وأنـه يعاين من شـرود الذهن وقلة التركيز يف حني أن لديه قدرات تـسمح              
  .باحلصول على نتائج أفضل 

   :حتليل نتائج سلم الكفاءة االجتماعية -
دلت نتائج سلم الكفاءة االجتماعية على أن أمحد يهوى رياضة كرة القدم وميارسها               

إضافة إىل رياضة تنس الطاولـة ولكن هذا يقتصر على مدرسة صغار الصم فقط ، يف حني                
م بأي نوع من املساعدات يف املرتل كونه الولـد          ميضي وقت لعبه يف الشارع وهو ال يقـو       

  .الوحيد يف حني تقوم األخوات البنات بذلك 
ولدى أمحد جمموعة من األصدقاء الذين يشاركهم اللعب يف املدرسة وخارجها ، وهو             
طفل ذو طبع هادئ وخجول نوعا ما لكنه عنيد ، وتتميز عالقاتـه األخويـة والوالـدين                 

  .بالتوازن واحملبة 
  
  
  



  
  

أما من الناحية الدراسية فعـادة ما يتحصل على نتائج متوسطة فهو ال يهـتم كـثريا                
بالدراسة وال يبذل جمهودات لذلك حىت أنه قليل التركيز و االنتباه ألنه يعتمد على بقايـاه                

ـ            العربية سواء فهمـا أو      ةالسمعية ، إضافـة إىل أن لديه صعوبات معتربة يف مـادة اللغ
لبا ما يرتب يف الرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن زمالئه الثمانية وهذا قد يكـون               إنتاجـا لذا غا  

  .         دليال على مستوى بقية تالميذ القسم 
   : حتليل نتائج االختبار التحصيلي -
حتصل أمحد على أضعف النقاط يف كل من ماديت القواعد و الرياضيات حيث كـان                 

للقواعد ، هذا ما يعكـس ويؤكـد         20/06لرياضيات و   ل 20/08، بعالمة    20/07املعدل هو   
معلومات والدته حول مستوى حتصيله الدراسي ،فهـو ال يهتم كـثريا مبحتـوى العمـل         

  املدرسي وال بنتائجه يف االختبارات 
بل يستمر جزءا كبريا من وقته يف اللعب مما أثر سلبيا على مستواه الدراسي كما قـد                 

هو معاشه األسري وما هذا اإلمهال إال استجابة لتسلط والده          يكون السبب يف هذا اإلمهال      
. 

   :حتليل رسم العائلة -
على النكوص والرجوع إىل املاضـي      اجته رسم أمحد من اليمني إىل اليسار دليل امليل            

وظهرت خطوط مسيكة وغليظة تدل على قوة الدافعية والعدوانية ، كما غلبـت اخلطـوط               
شري إىل التشدد و التصلب أما بالنسبة لأللوان فلم يستعمل أمحـد            املستقيمة على الرسم مما ي    

سوى ثالثة ألوان فاحتة و خمتلفة إضافة على اللون األسود والذي يربز يف الرسم دليل معاناة                
أمحد من القلق والكآبة كما أن رسم أمحد مل يكن متقنا وال ناجحا مقارنة بسنه وهذا مـا                  

  .يل هو دليل على تأخر نضجه االنفعا



يف حني احترم أمحد الترتيب العائلي يف رمسه ألفراد العائلة دليل على خـضوعه ملبـدأ                
الواقع وعلى التحكم اجليد يف أناه ، أو باألحرى يف آلياا الدفاعية املتمثلة يف اسـتجاباته و                 

  .سلوكاته النكوصية حماولة منه يف حتقيق التوازن االنفعايل 
  
ة من النوع املتصلب الصارم ال يظهر أي نوع من النشاط            وكان الرسم يف هذه احلال      

 صرامة وتصلب وهذا ما يشري إىل بـرودة         اواحلركة بل العكس فال حركة وال حيوية و إمن        
وتشري التفاصيل  . العالقات العائلية و احتمال كبري يف وجود مشاكـل انفعالية و اجتماعية          

ه من الفقدان السمعي وصعـوبة التواصـل       إىل أن أمحد مل يرسم األذنني وهذا يعين معانات        
وركز أمحد اهتمامه علـى     . وكانت األعني كبرية تعويض ال شعوريا لفقدان حاسة السمع          

انفتاح األفواه وكربها ما يدل على العدوانية وعلى الرغبة يف التواصل رغم صـعوبة بنائـه                
  . يا يف الرسم لعالقات اجتماعية مع اآلخرين وهذا ما دلت عليه قصر األطراف العل

 ولقد عرب أمحد من ميله الوجداين اإلجيايب بإسقاطه على ذاته اليت رمسها مباشرة بعـد               
رمسه لوالديه وهذا ما يوضح حبه لذاته وميله إىل الشخصية النرجسية املتمركزة حول ذاتـه              

ن كونه الولد الوحيد ضمن ثالث بنات ، فاستثمر ذلك برمسه لسروال مميز غري اآلخرين لك              
  .بنفس لون سروال األب وهو اللون األسود الذي يدل على الشعور بالقلق و العدوانية 

ويف نفس الوقـت مل يعطي قيمـة كبرية لوالده يف رمسـه ، بل رمسه بقامـة قصرية               
وبنية هزيلة وهذا يدل على احتقاره لشخص أبيه ، يف حني لون األم وأخته الصغرى بنفس                

  .دليل منه على تقديره وحبه هلما ) الربتقايل ( اللون الذي لون به ذاته 
   : تعلـيـق

أظهر رسم أمحد مالمح شخصية متمركزة حول ذاا وذات ميول نرجسية ، إضافة إىل              
 من خالل احتقاره لشخص والده ورغبته يف التقرب مـن           ظهور مؤشرات الصراع األودييب   

سي وسيطرة الغرائز على سـلوكاته      نفوالدته وحبه هلا وما هذا إال دليل على تأخر نضجه ال          
ون بالشجارات واخلالفات   كما قد يكون هذا انعكاسا للتسلط األبوي وللجو العائلي املشح         

  .الوالدية



   : )ب(خالصة احلالـة  
تدل جمموعـة املؤشرات املستخلصة من تطبيق وسائـل البحث على أن أمحد يعـاين            

كـوص والعدوانية فلقد أظهـر سلوكات النمن اضطرابات انفعالية و عالئقية و مدرسية ،         
القلق كاستجابة ملوافق صعب عليه جتاوزها سواء يف البيت أو يف املدرسـة ، إضـافة إىل                 و

صعوبات املدرسية فيما خيص التحصيل واالستيعاب ورغم أنه طفل ذو طبـاع هادئة إال أن           
 اللعب أين يشعـر    وعيه إلعاقتـه وعدم تقبلها جعله يسلك سلوكا تراجعيا حنو مراحـل         

بقيمته كطفـل ، ويتخلـى عن باقـي مسؤولياته املدرسية و االجتماعية ، وهذا ما هـو               
  .         إال مؤشرا لعدم تكيفه مع األوضاع سواء يف البيت أو يف املدرسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) :ج(احلالة 
  حسن : االسم 
  سنة14: السن 
  عميقة  :  السمعية اإلعاقةدرجة 

  ) : ج( احلالة تقدمي
يدرس حسن  مبستوى السنة الرابعة و ذلك مبدرسة صغار الصم ، لديـه إمكانيـات                

 إىل حد مـا     اجتماعيمعرفية جيدة فيما خيص التحصيل الدراسي ، و هو ذو طبع هادئ و              
 يف الدراسة   اهتمامهلكنه ال يشارك بشكل واضح زمالئه و أصدقائه يف نشاطام بل يصب             

 و ال يهتم كـثريا      هائه و طاقته يف أمور تفوق سن      ــيل ، كما يستثمر ذك     اآل اإلعالمو يف   
ه و علـى إتقانـه لعمـل        س باللعب و املرح بل حيرص على متابعة درو        األطفالكغريه من   
  .احلاسوب 
  :حتليل نتائج الكفاءة االجتماعية  -    
 أكرب  امااهتمة املفضلة لدى حسن هي رياضة كرة القدم ، و الظاهر أن لديه              ـاضيالر
 اآليل و باجللوس لساعات طويلة أمام احلاسوب حىت أنه يعلم و يلقـن إخوتـه و                 باإلعالم

تقتصر نشاطات حسن يف البيت على ترتيب أدواته املدرسية ، ألن            .استعمالهأصدقائه كيفية   
  . هي اليت تقوم بكل أعمال البيت األم

 الـذين   األقران و   األصدقاءو رغم طبع حسن اهلادئ اخلجول إال أن لديه جمموعة من            
يشاركهم أهم نشاط و هواية لديه و هو احلاسوب ، كما أنه طفل حمبوب من طرف اجلميع          

و هـو   ( ألنه حيترم الكبار و ال يقوم بالشغب غري أنه غالبا ما يتشاجر مع أخيه األصغر منه                 
  .لسبب أو آلخر ، يف حني عالقاته الوالدية جيدة و متوازنة ) معاق حركيا 

 من الناحية املدرسية فعادة ما يتحصل حسن على عالمات جيدة تؤهله إىل املرتبـة               أما
األوىل يف قسمه وهذا رغم إعاقته السمعية العميقة ،فهو مل يعد الـسنة و مل يعـاين مـن                   

بل كان دائما متفوقا على زمالئه الصم يف اـال           ة خالل مساره الدراسي ،    نصعوبات معي 
  .الدراسي واملعريف 



  
  
  : التحصيلي االختبارحتليل نتائج  -

يف كل من    17/20     حتصل حسن على أحسن معدل بالنسبة موعته ،وذلك بعالمة          
 بدراسته و حرصـه علـى التميـز و          اهتمامهدليل على    مادة الرياضيات و مادة القواعد،    

  .التفوق
  :حتليل رسم العائلة  -

 و بالتـايل   ،احلركة التطورية الطبيعيةبدأ رسم حسن من اليسار إىل اليمني حيث اتبع        
 و لقد متيزت اخلطوط بالضغط و الشدة مما يشري إىل العدوانية          .ال يعاين من حركة نكوصية      

و قوة الدافعية كما طغت اخلطوط املستقيمة و الزوايا على الرسم ممـا يـشري إىل النـوع                  
ام احلركة وسيطرة اهلدوء   و الذي يتسم ذا النوع من اخلطوط وكذا انعد         ،الصارم املتصلب 

إال أنه عرب عن نوع من احلركة  واليت متثلت يف حالة الفرح والسعادة الظاهرة        على الرسم ،  
  .على كل أفراد العائلة ما عدا األم

ولقد أتقن حسن تفاصيل األشخاص و مل يهمل رسم األذنني ما يدل على أنه واعـي                
كما  كانت األطراف العليا     . انه متقبل إلعاقته   بأمهية هذه احلاسة يف حياته و حياة عائلته و        

طويلة لكل أفراد العائلة دليل على الرغبة يف التواصل فيما بينهم ،إال يف حالة حسن و أخيه                 
األصغر منه،فلم يرسم أطرافا عليا ألخيه ، واضطر إىل عدم رسم طرفه العلوي األيسر ألن               

  .جبانب رسم أخيه الورقة مل تكفيه ،و هذا ألنه حبذ أن يكون رمسه 
  رغبتهو املالحظ أيضا أن طرفه العلوي األمين كان قصريا مقارنة باآلخرين مما يشري إىل             

 ، كمـا أنـه      اجتماعية يف التواصل و يف بناء عالقات        ةرغبال وعدم   ءنطوا يف اال  ال شعوريا 
 هذا ما يـدل علـى القلـق ،         ، سوداستعمل عددا من األلوان الداكنة وخاصة اللون األ       

 اجيابيـة الـيت     االنفعالية و لقد مجع حسن يف رمسه للعائلة بني امليول           .االنعزاللعدوانية و ا
يز رمسـه لوالـده     أسقطها على والديه و باخلصوص والدته ألنه رمسها بشكل أكرب كما مت           

ربعة و هذا تعبريا منه علـى       جعلهما يف وسط ورقة الرسم بني أبنائهما األ       بتفاصيل أكثر و  



 الواقع يف حياته و على أمهية شعوره و عواطفه الذاتية حنو والديـه  وتقـديره      أمهية و تأثري  
  .هلما

 سلبية أسقطها على أخيه األصغر منـه سـنا          انفعالية كما ظهرت لدى حسن ميول      
كما ) بسبب الغرية (،فلونه باللون األسود ما يشري إىل صراع أخوي مييزه القلق و العدوانية             

دل على قلة ثقته  بنفسه      ـغري املنطقي ،هذا السلوك الذي ي     رسم شخصه يف آخر الترتيب      
 كما قـد يكـون      ،دم نضج األنا  ـواحتقاره لنفسه وهو مؤشر على التأخر العاطفي و ع        

عدم   و االنطواءلوكات اخلجل و    ـعالئقية تظهر من خالل س     مؤشرا ملشاكل وجدانية  و    
  . معهمعيااجتماالرغبة يف بناء عالقات مع اآلخرين وصعوبة التواصل 

  :قـــيـتعل
دل رسم حسن أنه من النوع الصارم املتصلب فال حركة و ال حيوية وإمنـا سـيطرة                 
الصرامة و التشدد وقلة احلركة والنشاط ،هذا النوع الصارم الذي يكـون مؤشـرا لعـدم                

آنا أوليفرييـو     حسب  سنوات فما فوق   مثانية إىل تسع    التكيف يف حالة ما إذا ظهر يف سن         
  فرياريس 

 )ANNA OLEVERIOS FERRARIS,1980,P146 (   وهو دليل أيضا على عـدم أو تـأخر
النضج النفسي والعاطفي ،ولقد ظهر ذلك جليا يف احتقاره لذاته و يف عالقته العدوانيـة و                

   .و يف رغبته يف عدم التواصل مع اآلخرين  القلقة مع أخيه األصغر منه ،
  :خالصة احلالة 

 أكثر منه للتفتح على اآلخرين ،كما ظهر     لالنطواءوامليل  متيزت شخصية حسن باخلجل     
تقبله إلعاقته الذي ساعده على حتقيق ذاته دراسيا فقط لكن ليس اجتماعيا ، فهـو يـشعر                 

 و هـي انعكاسـات      االجتماعي على التواصل    االنطواء كما حيبذ    االطمئنانبالقلق وعدم   
  . للطفلالجتماعيامنطقية ألثر اإلعاقة السمعية على النمو النفسي و 



  
 : و مناقشة النتائج  تفسري

ما خيص سلم الكفاءة االجتماعيـة      ميكن تفسري نتائج جمموعيت األطفال املعاقني مسعيا في       
 على ضوء ما استخلص من اجلانب النظري ، فمن          تبار التحصيلي و رائز رسم العائلة     االخو

عة التالميذ املعاقني مسعيا املدجمني     خالل دراسة نتائج االختبار التحصيلي لوحظ بالنسبة مو       
لكـل اموعـة يف      18,58/20مدرسيا ارتفاع معدل حتصيلهم التعليمي الذي وصـل إىل          

 17/20 كما جتاوز معدل كل واحد منهم        ،االختبار التحصيلي ملاديت القواعد و الرياضيات       

ـ              صلت جمموعـة   ، ما يدل على حتصيلهم اجليد للمعلومات و املواد املدروسة، يف حني حت
على معـدل   ) مدرسة صغار الصم    (التالميذ املعاقني مسعيا و املتمدرسني باملدرسة املختصة        

والذي حتصل عليه أمحد الذي ال يعري اهتماما         07/20 ،حيث كان أدىن معدل هو       12,16/20
كبريا لدراسته رغم قدراته و إمكانياته اليت تسمح له بالتفوق ، يف حني حصلت ليلى علـى                 

، و يظهر هنا تفاوت يف النتائج اخلاصة باملراتب         17/20و حسن على معدل      12,5/20ل  معد
الثالثة األوىل يف القسم كما جتدر اإلشارة هنا إىل عدم تأثري درجة اإلعاقة السمعية بـشكل                

   .عاق مسعياكبري على املستوى الدراسي للطفل امل

عميق لكنه يرتب باسـتمرار     فحالة التلميذ حسن مثال على ذلك ألنه يعاين من صمم           
باملرتبة األوىل يف قسمه ، يف حني يرتب كل من خدجية و أمحد باملرتبة الثانية و الثالثة على                  

  .التوايل رغم فقداما السمعي املتوسط ،و هذا ما ثبت فعال يف نتائج االختبار التحصيلي 
مسعيا ، فدرجة اإلعاقـة      من األطفال املعاقني     ةو جند نفس املالحظة عند اموعة املدجم      

السمعية ليست السبب الوحيد يف اخنفاض املستوى التعليمي بل هو رهن عوامـل أخـرى               
جلاد ، و تـوازن البيئـة       ، و العمل املدرسي ا    ةكثرية كاملواظبة و االهتمام و املتابعة الو الدي       

ـ املدرسية بل قد يكون الفقدان السمعي احملرك و الدافع األساسي ل          األسرية و  ل أكثـر   لعم
و هذا ما أكدته حالة عمر الذي يعاين من فقدان مسعـي عميـق              وإلثبات و حتقيق الذات،   
  ) .إعاقة مسعية متوسطة (مقارنة حبالة ليلى و أمال 

  



  
و بصدد اإلعاقة السمعية لوحظ من خالل الرسم أثرها على الصورة اجلسدية عند كل              

 الـسمعية  و دليل إال تقبلهم إلعاقتهماحلاالت باستثناء حالة عمر ،ليلى و حسن و هذا ما ه        
عدم شعورهم بالنقص يف الوقت احلايل بعد أن تكيفوا مع الوضع ، بينما أثـر الفقـدان                 و

رية تعويضا  السمعي على باقي احلاالت فلم يهتموا برسم األذنني و إمنا رسم جلهم أعينا كب             
ة البـصر    كليا على حاس    يعتمد اعتمادا  عاق مسعيا ،حيث أن الطفل امل   حلاسة السمع املفقودة  

  .منذ صغره 
ولقد لوحظ من خالل رسوم األطفال متيز كلتا اموعتني بنوع من الرسم ، فكانـت               
رسومات اموعة املدجمة من النوع احلسي الذي تسيطر عليه احلركة و األلوان و اخلطـوط      

ئيـة و احليويـة     ا يدل على التلقا   املنحنية و إدراك الطفل للعامل يف صورة حية و متحركة مم          
النشاط و تكيد الذات ،كما يعطي فكرة على دفء  العالقات العائلية و قوة التـرابط و                 و

نا سعيا لتحقيق التوازن النفسي و     األحيوية العالقات مع العامل اخلارجي و حتكم جيد يف قوة           
  .التكيف السليم مع الظروف و املواقف اجليدة 

ارم  غري املدجمني مدرسيا من النوع الص      ن مسعيا ملعاقوو كانت رسوم جمموعة األطفال ا     
الذي يظهر يف شكل سيطرة اخلطوط املستقيمة و الزوايا و انعـدام احلركـة و               املتصلب و 

احليوية ، حيث تغيب العفوية تاركة مكاا لقاعدة صارمة و متشددة ،و هي مؤشر هـام                
عالئقية مما يعرقل عملية    على وجود اضطرابات وجدانية وتعبريا عن املشاكل و الصعوبات ال         

  .التكيف 
على انه إبتداءا " ANNA OLEVRIO FERRARISآنا أوليفرييو فرياريس  "   و لقد أكدت 

من سن مثانية إىل تسع سنوات يكون بإمكان الطفل تغيري و تنويع هيئة ووضعية األشخاص               
وبة يف ذلك    املرسومني ، و هذا حسب العمل الذي يقومون به و يف ما إذا وجد الطفل صع               

مبعىن أن يكون رمسه صارما متصلبا فإن هذا النوع من الرسم قد يكـون مؤشـرا لعـدم                  
   ),ANNA OLEVERIS FERRARIS,1980, P146( .التكيف



  
 و املدجمني عاقون مسعياامل الكفاءة االجتماعية أن األطفال كما ظهر من خالل نتائج سلم

عي من أقرام غري املدجمني ، و هذا ما يـؤدي           هم أكثر نشاطا و تفتحا على احمليط االجتما       
إىل استنتاج أن األطفال املعاقني مسعيا غري املدجمني يعانون من تأخر عاطفي و اجتمـاعي و                
صعوبة يف التكيف النفسي و يف التواصل االجتماعي ، لكن تبقى هذه النتائج نسبية وال تدل                

ري املدجمني هم حاالت مرضية بالضرورة      على أن األطفال املدجمني هم أطفال أسوياء و أن غ         
، بل الغرض من هذه الدراسة املقارنة هو االطالع على مدى أمهية اإلدمـاج املدرسـي و                 
تأثريه على حياة التلميذ املعوق مسعيا ، ألنه من املعروف أن لإلعاقة الـسمعية انعكاسـات                

  .تماعية بصفة خاصة سلبية على مظاهر النمو بصفة عامة و على احلياة النفسية و االج
 الذين استفادوا من اإلدماج املدرسـي يعـانون         عاقون مسعيا  و بالتايل فإن التالميذ امل    

كغريهم من ذوي االحتياجات السمعية اخلاصة من آثار الفقدان السمعي ، و ختتلف هـذه               
 إىل حد ما مع اختالفـام        مدرسيا اآلثار على حسب كل حالة ، لكنهم استطاعوا التكيف        

و هذا خالل السنوات اخلمس  اليت عايشوا فيها البيئة  املدرسـية العاديـة                 اآلخرين ،  عن
،فتقبلوا إعاقتهم على أا اختالف و ليس نقصا، فسلكوا سلوكات تعويضية دف خفض             
التوتر و الضغط الناتج عن الشعور بالنقص و العجز و ظهر ذلك جليا يف حالـة األطفـال                  

و حىت يف حالة خدجية و حسن ، حيث عوضوا شعورهم ) ى ،أمال عمر ،ليل(الصم املدجمني 
بالنقص باستثمار املزيد من اجلهد يف الدراسة و يف العمل املدرسي فقط ،سعيا منهم للشعور               

فهذا التعويض ما هو إال آلية دفاعية من آليات األنا ، و            . بقيمة الذات و حتقيقها يف اتمع       
لق و الشعور بالعجز ، و ذلك ببذل جمهودات كثرية وصوال           اليت هدفها هو التخفيف من الق     

  .إىل التفوق و التميز 
 اموعـة غـري      خصائص  اموعة املدجمة قد اختلفت عن      خصائص لكن املالحظ أن  

املدجمة فيما خيص متيزها عنها يف التواصل االجتماعي و يف جانب العالقات و النـشاطات               
ق واضحة و دالة بـني      ج التحصيلية و اليت أشارت إىل فرو      االجتماعية إضافة إىل معدل النتائ    

اللتـان  " ثورسـتون " و" إيلني بوجني "و دراسة   " كارول"هذا ما أكدته دراسة     املستويني و 



 زمالئهم  خلصتا إىل أن األطفال املعوقني املندجمني قد حققوا منوا أكادمييا و حتصيليا أكثر من             
    ) .31ة السمعية صانظر فصل اإلعاق. (الذين كانوا معزولني

     
لكن جتدر اإلشارة هنا إىل احتمال تدخل عوامل أخرى مل يتم ضـبطها كمـستوى                
اخل ، ألنـه    ... يف املتابعة املدرسية     ة جناعة طرق التدريس ، مدى املشاركة الو الدي        ،املدرسني

 املدرسة  من املعروف أن نفس الربنامج التربوي مطبق يف كل من املدرسة األساسية العادية و             
لبعض الوسـائل اخلاصـة     ، إال أن هناك تدخال و استعماال        ) مدرسة صغار الصم    (املختصة  

 و حىت طر    املكيفة حسب احتياجات املعاق مسعيا كجهاز تكبري الصوت و املعينات السمعية          و
 وقد يكون دور هذه العوامل اآلنفة الذكر موضوع دراسة أخرى دف التعمق              .ق التدريس 
    .عاق مسعيااملث عن انعكاسات اإلدماج املدرسي على معاش التلميذ أكثر للبح

 اليت كشفت   )5انظر ص (  "تمايكلبس"من الضروري يف هذا الصدد التذكري بدراسة        
على أن األطفال الصم املدجمون باملدارس العادية أكثر عاطفية و صراعا و إحباطا باملقارنـة               

 هذا يف السنوات األوىل ، لكن يكـون للـدمج           باألطفال املوجودين باملدارس املختصة و    
املدرسي أثرا إجيابيا لتحضري الطفل األصم من الناحية النفسية و االجتماعية ملواجهة مشاكل             

  . و صعوبات و إحباطات اتمع عندما يبلغ سن ترك املدرسة 
فالدمج املدرسي املبكر سيكون حافزا مدعما للطفل األصم حىت يتغلب علـى صـعوباته              
ومشاكله يف السنوات املقبلة و بالتايل يكون شخصية ناضجة و متوازنة إىل حد التكيف مع               

ضري كل من الطفل املعـاق      احمليط االجتماعي؛ مبعىن أن الدمج املدرسي املبكر يعمل على حت         
عائلته وحىت اتمع بشكليه الصغري و الكبري إىل تقبل االختالفات و التعايش معها و              مسعيا و 
" LA NORMALISATION " -أو ما قد يـسمى باملعياريـة  -بيعا لإلعاقة حنو العاديةليس تط

باملفهوم احلسي بل باملفهوم النفسي االجتماعي ألنه قد ال ميكن إمهال كينونة و وجود هذا               
  .الطفل كمعاق مسعيا بل من األفضل العمل على تقبله و تفهمه و التعايش معه 



  
هذا البحث حمدودة وغري مطلقة و هي خاصـة بـأفراد           و جتدر اإلشارة إىل أن نتائج       

جمموعة البحث و ال ميكن تعميمها لعدم متثيلها للمجتمع ، كما تبقى هذه النتائج نـسبية                
قابلة للتغيري وفق ظروف احلياة النفسية و االجتماعية و املدرسية ، و قد يكون من األفضل                

رية و مستمرة و هذا مـن خـالل         منهجيا دراسة انعكاسات الدمج املدرسي كعملية تطو      
دراسة طولية موعة من األطفال ذوي االحتياجات السمعية اخلاصة ، منهم من اسـتفادوا              

منهم من مل يستفد ، و قد تكون نتائج هذه الدراسة أكثر داللـة و               رسي و من اإلدماج املد  
  .قيمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :االستنتاج 

ا سبق ذكره ، و بعد عرض و حتليل نتائج احلاالت الستة و مناقشتها يف ظـل                 يتضح مم 
منهج دراسة احلالة أنه ميكن استنتاج من خالل هذه الدراسة احملدودة يف الزمان و املكان و                

من الفرضيتني اجلـزئيتني    يف عدد احلاالت املدروسة ، أنه مت التحقيق من الفرضية العامة و             
 نفي الفرضية الثانية املتعلقة بـاختالف درجـة التكيـف املدرسـي و              الثالثة ، و  األوىل و 

 باختالف درجة الصمم، ألنه مل تظهـر عالقـة وطيـدة و             عاق مسعيا االجتماعي للطفل امل  
استداللية بني درجة اإلعاقة السمعية و درجة التكيف ؛ بينما ثبتت الفرضية اجلزئيـة األوىل               

ف من السلوكات و االنفعاالت السلبية كالعدوانية و        أن اإلدماج املدرسي خيف   "اليت مؤداها   
 من خـالل     املدجمني مدرسيا  عاقني مسعيا ، و هذا ما لوحظ فعال لدى األطفال  امل         "االنطواء  

 ؛ كما حتققت الفرضية الثالثة و هي مكملة للفرضية األوىل واليت            شبكة حتليل رسم العائلة     
ملدمج نضجا عاطفيا و اجتماعيا حنو اآلخـرين ،    يظهر الطفل املعاق مسعيا ا    : مفادها ما يلي    

عكس الذي مل يدمج بعد ، إذ خلص حتليل و تفسري النتائج إىل أن جمموعة احلاالت املدجمة                 
ناضجة عاطفيا و اجتماعيا مقارنة مبجموعة احلاالت غري املدجمة اليت تعاين عموما من تأخر              

 احمليط اخلارجي و امليل إىل االنطواء و        النضج االنفعايل و صعوبة بناء عالقات اجتماعية مع       
  . العزلة

     وتبقى هذه النتائج نسبية و حمدودة على جمموعة البحث، خاصـة و أن الـدمج               
املدرسي جتربة حديثة يف اتمع اجلزائري و قد حتتاج إىل سنوات أطول حىت ميكن الوصول               

بالنسبة لفئة ذوي االحتياجات السمعية إىل نتائج شاملة و دالة على فعالية هذه التربية الدجمية   
  .     اخلاصة 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : اخلامتة 
تعد الدراسة احلالية جمرد فتح  للطريق و وصف لواقع تربـوي معـاش يف األوسـاط                 
التربوية العادية و املتمثل يف مشروع الدمج املدرسي لألطفال املعاقني مسعيا ، حيث اجتهت              

حديثة يف ميدان التربيـة     حنو البحث عن عالقة التربية الدجمية كسياسة تربوية         هذه الدراسة   
بالتكيف املدرسي للطفل املعوق مسعيا ، وذلك دف التعرف على مدى فعاليـة             اخلاصة ، 

 املدرسية و االجتماعية ،خاصة و أن اهلدف األمشـل و            مسعيا الدمج يف حياة الطفل املعوق    
  .درسة هو اإلدماج االجتماعي يف املستقبلاألمسى ملشروع اإلدماج بامل

      وقد ال ميكن إنكار أثر اإلعاقة السمعية على عدة مستويات ، خاصة املستوى النفسي              
و االجتماعي، إذ يقف الفقدان السمعي كحاجز أمام عملية التواصل بني الطفل و حميطـه               

 لتوافق الـذايت االجتمـاعي     بسوء ا  باخلارجي فتتولد لديه أفكارا سلبية ، وعادة ما يستجي        
 سلبية كالعدوانية، و االنطواء، و القلق، و الشعور بالنقص، وعدم األمن مما قد              تبسلوكياو

 بناء الشخصية وعلى املستوى الدراسي و حىت على العالقات مع           ىيؤثر بشكل أو بآخر عل    
  .اآلخرين

 فقط،و إمنـا هنـاك      ومن املهم اإلشارة إىل أن االستجابات السلبية ليس سببها اإلعاقة         
 اهليئـات و اهلياكـل      عامل آخر وهو اتمع، بداية من األسرة ، مث املدرسة وصـوال إىل            

اليت قد يكون له دور يف ظهور وزيادة شدة صعوبات و مشاكل الطفل األصم              االجتماعية و 
فالطفل املعاق مسعيا مطالب بتقبـل      .بصفة خاصة وبذوي االحتياجات اخلاصة بصفة شاملة        

ته و بالتكيف و التوافق مع اتمع الذي يعيش فيه ، فيقع كل العبء على الطفـل يف                  إعاق
مقتبل عمره ، أليس من واجب األسرة واملدرسة و اتمع ككل مساعدة و مرافقـة هـذا                 

وذلك بتـوفري   ،الطفل املختلف للعمل على تقبل ذاته وعلى التعايش مع احمليط االجتماعي            
ية املؤهلة وتوعية و تغيري الذهنيات لنجاح املسار االجتماعي،و تدعيم الوسائل املادية و البشر  

عامل تقبل اآلخر و التعايش معه رغم اختالفه مما حيق مفهوم التجانس االجتماعي و التمدن               
و هي القيم و مفاهيم على املنظومة التربوية جتسيدها على أرض الواقع و ترقيتها خاصة وأن                

  .وية و نفسية واجتماعية تتجاوز الدمج الفيزيائي اجلسدي للدمج املدرسي أبعاد ترب



  
ولقد اعتمدت الدراسة النظرية و امليدانية على إبراز دور الدمج املدرسـي لألطفـال              
املعاقني مسعيا وعالقته بالتكيف املدرسي ، و ذلك يف ضوء ما مت  عرضه من خالل دراسـة                  

ية اخلاصة املدجمني  مبدرسة عادية وغري        أطفال من ذوي االحتياجات السمع      ستة   مقارنة بني 
 التوازن االنفعايل ،    املدجمني  وذلك لتوضيح أهم االختالفات الظاهرة على مستوى النضج و          

الكفاءات االجتماعية ، و التحصيل األكادميي و الكفاية يف العمل املدرسـي ،             العالقات و 
رائز  رسم العائلة ، سلم      : ي  وللوصول إىل هذا اهلدف مت تطبيق جمموعة من االختبارات وه         

  .الكفاءة االجتماعية ، و اختبار حتصيلي يف مادتني أساسيتني مها الرياضيات و القواعد
وبعد حتليل ومناقشة نتائج هذه الدراسة أمكن اإلجابة عن تساؤالت اإلشكالية ، وذلك      

بيا واىل حد ما ،     بتحقيق الفرضية العامة و الفرضيات اجلزئيات األوىل و الثالثة ما يثبت نس           
أن ملشروع الدمج املدرسي للمعاقني مسعيا يف املؤسسات التربوية التابعة لقطـاع التربيـة              
الوطنية دور فعال و اجيايب يف التكيف مع البيئة املدرسية العادية ويف االستعداد و التحـضري                

 املـدجمني و     غـري  عاقون مسعيا امللإلدماج االجتماعي األمشل يف املستقبل  ، عكس األطفال          
 عاق مسعيـا املالذين يزاولون دراستهم يف مؤسسات خمتصة منغلقة على ذاا ، فيعيش الطفل      

يف جمتمع مصغر معزول و حممي ال يؤهله إىل الشعور باحلاجة لالندماج و تأكيد الـذات يف           
   .اتمع األكرب مستقبال ، فيجد نفسه أمام صعوبات مل يكن مستعدا ملواجهتها منذ الصغر

ق مسعيا و املتمدرس  يف املدرسة املختصة ال يستفيد مـن االحتكـاك و               وفالطفل املع 
و مهمشا عنـه، ممـا ال       " احلقيقي"التفاعل مع أقرانه العاديني ،  فيبقى يف عزلة عن اتمع            

يساعده على مواجهة الصعوبات و املشاكل يف سن الرشد فقد يصعب عليـه التكيـف و                
  . املستقبليةالتوافق مع ظروف احلياة

 وعليه ميكن استخالص أن لإلدماج املدرسي دور إجيايب يف التكيف املدرسي الـسليم                    
للطفل املعاق مسعيا مهما كانت درجة فقدانه السمعي ، حيث أنه يساهم يف التخفيف مـن                

ل كانت درجة اإلعاقة الـسمعية ،       السلوكات السلبية املوجهة حنو الذات وحنو اآلخرين ؛ ب        



ليت تعترب كاختالف يف وسط الساملني مسعيا ، حافزا ودافعا للمواظبـة و املثـابرة ـدف                 او
  .الوصول إىل مستوى التوافق و التكيف مع البيئة املدرسية

  

وتبقى النتائج هذا البحث املتواضع نسبية وغري مطلقة نظرا لعدم تسليط الضوء علـى              
  . املشروع اإلدماجي و جناحهعوامل و متغريات أخرى قد يكون هلا دور يف تدعيم

وعلى هذا األساس ويف ضوء أهم النتائج املتحصل عليها ، و من أجل إحاطة أمشل مبفهـوم                 
الدمج التربوي يصبح االهتمام ذا املشروع ضرورة حتمية يف كل اتمعات لفتح اـال              

أيضا يف بناء    و مساعدته على التكيف و توليد طاقات منتجة تساهم هي             مسعيا قالتقبل املع 
    . ، و ذلك من خالل إجراء حبوث أكثر مشولية و عمقا يف هذا االو تقدم اتمع 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :االقتراحات 

  
من خالل ما ذكر يف نتائج البحث ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات و االقتراحـات               

ــة     ــذه الفئ  ــام ــوير االهتم ــساعد يف تط ــد ت ــيت ق ــال  ال ــن األطف :               م
           
  
العمل على حتسيس اتمع وتوعيته مباهية اإلعاقة الـسمعية يف خمتلـف صـورها               -1
 املعوق مسعيا   ةسيكولوجيانعكاساا ووسائل وطرق كفالتها ،وإلقاء الضوء على         و وأسباا

  .وضرورة تقبله ومساعدته على التكيف والتوافق
 على توسيع جمال تطبيق سياسة الدمج املدرسي بالنسبة لفئات أخـرى مـن        ثاحل -2
تعمـيم  العمل على    واإلعاقة احلركية ذات أصل دماغي واإلعاقة الذهنية اخلفيفة ،         ك اإلعاقة

 الواليات الكربى من مشال لىالتربية الدجمية جغرافيا حىت تنتشر ثقافة اإلدماج و ال تنحصر ع
  .تطوير التجربة اجلزائرية اليت ال تزال متواضعة وحمتشمةو هذا ل ، البالد

و التربية املبكرة و التربية الدجميـة        تشجيع العمل التكاملي يف جمال الكشف املبكر       -3
قطـاع   قطاع التربيـة ،    ، قطاع الّصحة  (االجتماعينيعموما بني كل الشركاء و الفاعلني       

قطاع البحث العلمي والتعليم العـايل       ، ملهينقطاع التكوين ا   ، التشغيل و الّتضامن الوطين   
  ) اخل…،

 منـذ املراحـل     ة أي مبكـر يف سن   يق اإلدماج املدرسي عمليا و    ـ تطب إىلالسعي   -4
  .رياض األطفال التعليمية األوىل بدءا من دور احلضانة و

قبلة يف كفالة الطفل املعاق مسعيـا ومتابعتـه         ـسات التربوية املست  ـإشراك املؤس  -5
  .اجتماعيا وتدعيمه نفسيا و دراسيا 
  
  
  



  
  
  
  

 التلميذ األصم واملدمج كمحـور للعمـل        واستقاللية كينونة   االعتباراألخذ بعني    -6
  مـع  اختالفهبل معايشته وتقبل     ، ،وعدم إخضاعه  لكل املقاييس املعيارية اخلاصة باألسوياء       

يب ملـستقبله األكـادميي     عطائه كل الفرص إلبراز قدراته ومهاراته دف بناء التمثيل اإلجيا         إ
  .واالجتماعي

لإلعاقـات   دور املؤسسات التربوية املختصة يف الكـشف املبكـر   تفعيل عمل و -7
  . و حتضريا لإلدماج االجتماعيإلدماج املدرسي لسن مبكر حتضريا توجيهها و كفالتها يفو

ـ              -8 ق العمل على تفتح املدارس املختصة على اتمع وفتح قنوات التواصل عـن طري
  . مع كل القطاعات و العمل املشتركتنظيم األبواب املفتوحة وتبادل الزيارات واخلربات

 على حتمل مسؤولياا عن طريق املشاركة الفعالة يف تطوير          هاحث و   األسرة حتسيس   -9
  .مشروع الدمج التربوي

  .حتكيم قوانني اإلستراتيجية الدجمية تنظيميا و إداريا و ماليا -10
لوجية احلديثة اليت تساهم يف جناح عمليـة الـدمج          ور اإلمكانيات التكن  إبراز دو  -11

 السمعية اخلاصة، و مثال ذلـك عمليـة الـزرع           االحتياجاتجتماعي لذوي   االالتربوي و 
  . يف اتمعاالندماجالقوقعي اليت أثبتت فعاليتها يف كفالة الطفل األصم و مساعدته على 

البيئـة   دمة يف التربية الدجمية و تكييفها على واقع        من جتارب الدول املتق     االستفادة -12
  .اجلزائرية والعربية 

حث وسائل اإلعالم على التوعية و التعريف باإلعاقة السمعية وخبدمات الـدمج             -13
 الـسمعية اخلاصـة و تغـيري        االحتياجات حنو دمج ذوي     االجتاهاتالتربوي دف حتسني    

  الذهنيات السلبية حنو اإلعاقة السمعية 
دعم وتشجيع البحوث و الدراسات املتعلقـة باإلدمـاج كمـشروع تربـوي              -14

 منها و متابعة جتسيد نتائجها على أرض الواقع من قبل اجلهات املعنية             واالستفادة واجتماعي
   .واجلامعات واملؤسسات اخلريية واجلمعيات



 االحتياجـات تكثيف الدراسات النفسية والتربوية حول أسـلوب دمـج ذوي            -15
اع التربية الوطنية ملا هلا من فائدة يف فهـم اخلـصائص            ــالسمعية اخلاصة يف مدارس قط    

  . لديهم، و بالتايل تطوير و إثراء برامج التكفل والرعاية واالجتماعيةالنفسية والتربوية 
العمل على جتديد املعلومات وعلى توحيد املصطلحات و املفاهيم املـستخدمة يف             -16
  .اقة السمعية ذوي اإلعجمال دمج

فتح اال لدراسات وحبوث معمقة يف نفس موضوع البحث احلـايل بـالتطرق              -17
بشكل أوسع ومبنهجية أكثر صرامة إىل مجيع العوامل و العناصر املتدخلة يف جناح مـشروع               

  .التربية الدجمية 
عية اإلعاقة السم  إعداد برامج دعم نفسي من شأا التخفيف من اآلثار املترتبة عن           -18

  .اجتماعيا نفسيا و االندماجاملعوق مسعيا على ق تعزيز السلوكيات احلضرية اليت تعيو
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