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مفهوم اإلعاقة السمعية
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مفهوم اإلعاقة السمعية
تقوم حاسة السمع بدور هام فى بناا اسسااا الا لم لتنمياة للاة الفارد
وتطوير العمليات اإلدراكية ال لمة لتطوير إدراكه ووعيه بالعالم المحيط
به.

ومااأ طرطاار مااا يترتااع علااى اإلعاقااة الساامعية هااو عاادم اسااتطاعة الطفا
المشاركة اإليجابية فى عملية اكتساع الللة اللفظية التى تعد طكثر طشاكا
االتصا والتفاهم سهولة وشيوعا وساياد بايأ النااا مماا يا ثر علاى
نمااوا العقلااى والمعرفااى ويعااوت عمليااة تعليمااه واكتساااع الرباارات
والمهااارات ال لمااة السااتثمار مااا قااد يتمتااع بااه مااأ اسااتعدادات وقاادرات
عقلية.
وكذلك فإأ لإلعاقة السمعية تأثيرات سلبية على كافة مجاالت نماو الفارد
ومنها النواحى االجتماعية واالنفعالية.

مفهوم اإلعاقة السمعية
تشير الدراساات إلاى طأ ماا نسابته  %5ماأ اسطفاا فاى
سأ المدرسة يعانوأ مأ مشك ت سمعية ولكاأ الكثيار
ماانهم ال يحتاااى إلااى راادمات تربويااة مترصصااة وتقاادر
اإلحصا ات طأ حوالى  3ططفا مأ بيأ  4000طف فاى
سأ المدرسة يعانوأ ماأ الصامم وطأ طفا واحادا ماأ
بيأ  2000طف فى سأ المدرسة يعانوأ مأ ضعف فى
السمع

مفهوم اإلعاقة السمعية
التعريف الطبى للفرد اسصم:
يعاارف الصاامم بأنااه " ضااعف ساامع حاااد لدرجااة طأ الطفا ال يسااتطيع طأ
يفهم ما يقا له حتى باستردام المعينات السمعية " .
التعريف التربوي :
يعرف الشرص اسصم بأنه  " :الشرص الذى يعانى مأ فقداأ شديد فاى
السمع إلى الدرجة التى تحو دوأ فهم الك م المنطوت مما ي ثر علاى
متابعته الدراسة فاى مادارا العاادييأ مماأ هام فاى مثا عمارا اللمناى
سوا باساتردام معيناات سامعية طو بادونها مماا يتطلاع تاوفير طسااليع
اتصا مناسبة وتقديم ردمات تربوية تناسع طبيعة اإلعاقة السمعية».

فئات المعاقيأ سمعيا
 – 1التصنيف على طساا مسببات اإلعاقة السمعية :
ط-فقاد ساامع توصاايلى  :ويكاوأ الساابع فيااه مشااك ت طو عياوع فااى قنااا التوصااي
السمعى .

ع-فقد سمع حاسى  :ويكوأ ناتجا عاأ تلاف فاى اسذأ الدارلياة طو نتيجاة لمار
طو إصابة فى العصع السمعى .
 – 2التصنيف وفقا للسأ الذى حدثت فيه اإلعاقة السمعية :
الفئااة اسولااى  :صاامم مااا قب ا الللااة وتشااير إلااى حاااالت الصاامم التااى تحااد منااذ
الوالد طو فى مرحلة سابقة على تطور الللة والك م عند الطفا ويعتقاد طأ ساأ
ث سنوات هو السأ الفاص .
والفئة اسررى  :صمم ما بعد الللة ويشير إلى حاالت الصمم التى تحاد بعاد ساأ
الثالثة حي يكوأ الطف قد اكتسع مهار الللة والك م .

فئات المعاقيأ سمعيا
 – 3التصانيف علاى طساااا درجاة فقاداأ الساامع والساأ الاذى حاادثت فياه اإلعاقااة
السمعية :
ط – اسطفااا الصاام  :هاام اسطفااا الااذيأ ال تاا دى حاسااة الساامع لااديهم وظائفهااا
لألغرا العادية فى الحيا وتتكوأ هذا المجموعاة ماأ فئتايأ طساسايتيأ طبقاا
للمأ اإلصابة فى السمع وهما :

فئة الصمم الوالدى :وتضم اسطفا الذيأ يولدوأ فاقديأ للسمع .فئة الصمم المكتسع  :وتضم اسطفا الاذيأ يولادوأ بدرجاة عادياة ماأ السامعثم تفقاد حاساة السامع لاديهم وظائفهاا فاى وقات الحان ساوا عاأ طريان اإلصاابة
بالمر طو اإلصابة فى الحواد .
ع – ضااعاف الساامع  :هاام اسطفااا الااذيأ تكااوأ حاسااة الساامع لااديهم رغاام طنهااا
قاصر إال طنها ت دى وظائفها باستردام المعينات السمعية طو بادوأ اساتردام هاذا
المعينات .

العوام المسببة لإلعاقة السمعية
توجد العديد مأ العوام التاى تسابع اإلصاابة باإلعاقاة السامعية
بع هذا العوام يشترك مع ماا سابن عرضاه ماأ العواما التاى
تساابع اإلعاقااة العقليااة وغيرهااا مااأ طنااواث اإلعاقااات حي ا تمث ا
عوام مشتركة للعديد مأ اإلعاقات وبعضها يقتصر تأثيرا على
إصابة الطف باإلعاقة السمعية .
ويمكأ تقسيم العوام المسببة لإلعاقة السمعية إلى :

ط – عوام تحد قب المي د .
ع – عوام تحد طثنا الوالد .
جـ -عوام تحد بعد المي د .

التعرف على حاالت اإلعاقة السمعية
-1وجود تشوهات رلقية فى اسذأ الرارجية .
-2شكوى الطف المتكرر مأ وجود آالم وطنيأ فى طذنيه .
-3نلو إفرالات صديدية مأ اسذأ .

-4عدم استجابة الطف للصوت العادى طو حتى الضوضا الشديد .
-5علوف الطف عأ تقليد اسصوات .
-6الكس وفتور الهمة والسرحاأ .
-7عدم مقدر الطف على التمييل بيأ اسصوات وقد يطلع إعاد ما يقا له مأ ك م.

-8الصعوبة فى فهم التعليمات وعدم االستجابة إليها وطلع إعادتها .
-9البط الواضح فى نمو الكا م والللاة طو اإلرفاات فاى الكا م فاى العمار اللمناى الاذى
يتكلم فيه رفاقه العادييأ .
-10عدم تجاوع الطف مع اسصوات والمحادثات الجارية مأ حولاه وتحاشايه االنادماى
مع اآلرريأ .

التعرف على حاالت اإلعاقة السمعية
عيوع النطن واضطرابات الك م .

-

معانا الطف مأ بع

-12

التأرر الدراسى رغم مقدرته العقلية العادية .
عيوع النطن واضطرابات الك م .

-11

معانا الطف مأ بع

-12

التأرر الدراسى رغم مقدرته العقلية العادية .

-13

المي للحدي بصوت مرتفع .

-14

الحملقة فى وجه المتحد ومتابعة حركة الشفا .

-15

تفضي استردام اإلشارات طثنا الحدي .

االقتااراع مااأ اسجهاال الصااوتية كااالتليفليوأ طو الراديااو طو جهااال التسااجي بدرجااة ملفتااة طو يقااوم برفااع
-16
صوت تلك اسجهل بشك غير عادى .
-17

رلو وجه الطف مأ التعبيرات االنفعالية الم ئمة للك م الموجه إليه طو للحدي الذى يجرى مأ حوله .

-18
اليقظة .

يتحاشى المشاركة فى النشاطات التى تتطلع مليدا مأ الك م ومحاولة إشلا النفا واالستلرات فى طحا م

قد يمي الطف جاهدا إلى اإلصلا إلى اسصاوات بطريقاة غيار عادياة كاأأ يميا برطساه دائماا تجااا مصادر
-19
الصوت مع وضع يدا على طذنه لكى يسمع
.

الوقاية مأ اإلعاقة السمعية
للوقاية مأ اإلعاقة السمعية والحد مأ آثارها السلبية مأ الضرورى اتراذ عد إجرا ات
هامة نذكر منها :
ضرور قيام وسائ اإلعا م بادورها فاى التوعياة بالعواما المساببة لإلعاقاة السامعيةومنها لواى اسقارع فى العائ ت التى لها تاريخ مرضى فى هذا المجا ورطور تناو
اسمهات الحوام لألدوية والعقاقير التى تمث رطور على الجنيأ وكذلك توعية اسفراد
برطور اسمرا المسببة لإلعاقة السمعية مث تلك اسمرا المصاحبة لحاالت ارتفااث
شديد فى درجة حرار الطف المري .
التوعياااة بضااارور طراااذ التطعيماااات المطلوباااة فاااى المواعياااد التاااى يحاااددها اسطبااااالمترصصوأ وااللتلام بالجرعات الصحيحة وفى طوقاتها الصحيحة وراصة التطعيمات
الواقية مأ اإلصابة بأمرا الحصبة والتهاع اللد النكفية والحصبة اسلمانية.

االهتمام بصحة اسم الحام وعم المتابعات الدورية عند اسطبا المترصصيأ .-االهتمام بتلذية اسم الحام

والحرص على تكام الوجبات اللذائية التى تتناولها .

الوقاية مأ اإلعاقة السمعية
االهتمام بإنشا المراكل الطبية المترصصة وإجرا الفحوص الطبية الكتشاف وع ى ما
قد يكوأ عند اسطفا مأ طعرا مبكر لإلعاقة السمعية .
تلويد ضعاف السمع بالمعينات السمعية التى تيسر لهم االستفاد مما قد يكوأ لديهم مأبقايا سمعية فى عمليات التواص مع اآلرريأ وتلقى البرامج التعليمية والتأهيلياة التاى
تتطلبها عمليات تكيفهم .
تقديم البرامج التربوية والنفسية للمعاقيأ سمعيا واستثمار ما لديهم ماأ بقاياا سامعيةومساعدتهم على تعلم الللة إلى طقصى ما تسمح به قدراتهم السمعية .
تقديم برامج إرشادية آلبا المعاقيأ سمعيا لمساعدتهم فى اسرذ بيد طبنائهم لكى يكوناواقادريأ على االعتماد على طنفسهم .
تااوفير التاادابير الوقائيااة التااى تتطلبهااا عمليااات وقايااة اسفااراد ممااا قااد يصاايع طجهاالتهمالسمعية مأ إصابات ت دى إلى اإلعاقة السمعية كماا هاو الحاا فاى الاورش والمصاانع
والمعام والم عع وراصة اسماكأ التى تليد فيها الضوضا لدرجة ال تتحملها اسذأ.

رصائص المعاقيأ سمعيا
للت ميذ المعااقيأ سامعيا رصاائص يشاتركوأ فيهاا ماع ماأ هام فاى مثا مارحلتهم العمرياة ماأ الت مياذ
العااادييأ وطراارى تفرضااها طبيعااة اإلعاقااة الساامعية وت ا ثر علااى كافااة مناااحى حياااتهم الشرص اية
واالجتماعية والتعليمية .
 – 1النمو الللوى عند المعات سمعيا :

يعتمد الطف على حاسة السمع فى اكتساع الللة حي يتعلم الطف الكا م عاأ طريان تقلياد ماا يسامعه
مأ طصوات وعلاى ذلاك فاإأ فقاداأ حاساة السامع طو القصاور الشاديد فيهاا يحاو دوأ اكتسااع الطفا
لتلااك الرباارات الساامعية وبالتااالى فااإأ الطف ا لااأ يسااتطيع اكتساااع الللااة فااى ساانوات عماارا المبكاار
وبالتالى لأ يستطيع تنميتها بافتقادا سهم وسائ االتصا مع اآلرريأ .
وتلرص اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية على النمو الللوى للطفا باأأ اسطفاا المعااقيأ سامعيا يعاانوأ
مأ عجل فى مهارات االساتقبا والتعبيار الللاوى وبالتاالى فاى الكفاياة الللوياة كماا طأ نماوهم الللاوى
متأرر عأ طقرانهم العادييأ ويتصفوأ بانرفا القدر على القرا والحصيلة الللوية المحدود .

والحصيلة الللوية عند اسصم ترتبط ارتباطا شديدا بدرجاة اإلعاقاة السامعية حيا تالداد تلاك المشاك ت
بلياد درجة اإلعاقة السمعية .

رصائص المعاقيأ سمعيا
 -3التحصي الدراسى عند المعات سمعيا :
نتيجة لآلثار السالبية التاى تساببها اإلعاقاة السامعية والمتمثلاة
فااى ضااعف القاادر علااى االنتباااا والتميياال والقابليااة الشااديد
للتشاااتت وعااادم القااادر علاااى اتبااااث التعليماااات والنساااياأ
وضعف القدر على اساتدعا ماا تعلماه الفارد المعاات وكاذلك
االنرفا الملحوظ فى النمو الللوى ومحدودية القدر علاى
فإأ ذلك ي ثر تأثيرا سالبيا علاى القادرات التحصايلية
القرا
للتلميذ المعات سمعيا .

رصائص المعاقيأ سمعيا
طأ نتائج معظم الدراسات المتعلقاة بالتحصاي اسكااديمى للمعاوقيأ سامعيا
تتفن على طأ مستوى تحصيلهم يق فى المتوسط بث ثة صافوف دراساية
عأ مستوى تحصي طقرانهم السامعيأ الذيأ يكافئونهم فى العمر .
طأ مستوى التحصي الدراسى يتناسع عكسيا مع مساتوى فقاد السامعفكلما لاد معد فقد السمع انرف معد التحصي الدراسى .
طأ الت ميااذ الاااذيأ لاااديهم إعاقااات إضاااافية غيااار اإلعاقااة السااامعية يقاااتحصيلهم الدراسى عأ المعاقيأ سمعيا فقط .

طأ المعاقيأ سامعيا الاذيأ يكاوأ آباا هم صاما يكاوأ تحصايلهم الدراساىطعلى مأ المعاقيأ سمعيا الذيأ يكوأ آبا هم عادى السمع .
طنااه بصاافة عامااة ياانرف مسااتوى التحصااي الدراسااى لاادى المعاااقيأسمعيا عأ مستواا لدى طقرانهم العادييأ .

رصائص المعاقيأ سمعيا
 -4النمو االنفعالى االجتماعى عند المعاقيأ سمعيا :
لمااا كاناات الللااة هااى الوساايلة اسساسااية للتعبياار عااأ االنفعاااالت وإقامااة الع قااات
االجتماعياة التااى تتطلبهااا عمليااات النمااو االجتماااعى والتكيااف الصااحيح لألصاام مااع
مجتمااع العااادييأ وكمااا ساابن وطشاارنا عنااد الحاادي عااأ النمااو الللااوى لألصاام طأ
اإلعاقة السمعية تترك العديد مأ اآلثار السلبية على مادركات اسصام الللوياة فإناه
مااأ الطبيعااى طأ تتااأثر جوانااع النمااو االنفعااالى واالجتماااعى للفاارد بساابع إعاقتااه
بعضا مأ الرصاائص االنفعالياة للمعاات سامعيا
السمعية وفى هذا الصدد تعر
ومنها :
 الشعور بالقلن واالضطراع فى ع قاته باآلرريأ . -عدم الرضوث إلى القواعد الصادر مأ السلطة .

 -انرفا

مستوى الطموح لديه .

 -طأ استجابته تتميل بالعصبية والتوتر .

طرت التواص مع المعاقيأ سمعيا

طريقة التدريع السمعى
لما كانت الللة هى الوسيلة يشتم التدريع السمعى على استردام
المعينات السمعية فى تدريع الطف ضعيف السامع علاى اإلحسااا
والوعى باسصوات والتدريع على تمييال اسصاوات المرتلفاة فاى
البيئة وتمييل طصوات الك م ويضيف باأأ التادريع السامعى لاه
دور هام فى تطوير قدر الطف على السمع وتطوير النماو الللاوى
لدى الطف راصة إذا ما تم البد بتقديم التادريع فاى ساأ مبكار
وطناااه ماااأ المفضااا طأ يساااتعيأ الوالاااداأ والمعلماااوأ بالتقنياااات
الحديثة طثنا تدريع الطفا حيا تاوفر تلاك التقنياات طصاواتا طكثار
نقا ومستوى ثابت مأ شد الصوت كما طنه يسه التحكم فاى
تلك اسجهل بما ي ئم حاجة الطف .

قرا

الشفا Lip Reading

وهى إحدى طرت التواص مع الصم والتى يعتمد عليها فى تعليم
وتدريع اسطفا الصم وإكسابهم المهاارات الللوياة التاى تسااعدهم
على التكيف مع عالم العادييأ .
وتعتمااد الطريقااة طساسااا علااى م حظااة الطفا اسصاام لحركااات الفام
واللسااااأ والحلااان وترجماااة هاااذا الحركاااات إلاااى حاااروف وكلماااات
يتعلمهااا اسصاام ويسااتردمها فااى عمليااات التواصاا التااى تتطلبهااا
عملية تعلمه وتكيفه ويطلن عليها طحيانا قرا الك م Speech
 Readingطو القاارا البصاارية حي ا تعتمااد اعتمااادا كليااا عل اى
حاساااة البصااار فاااى إدراك الحاااروف والكلماااات المنطوقاااة بواساااطة
شفتى المتحد وكذلك إدراك تعبيرات وجه المتكلم وحركاته .

هجا اسصابع Finger Spelling
وهى طريقة مأ طرت التواص غير اللفظى مع الصام يطلان عليهاا طيضاا
" طبجديااة اسصااابع " وهااى عبااار عااأ إشااارات حسااية مرئيااة يدويااة
للحروف الهجائية واسعداد بطريقة متفن عليها
ويشير إلى طأ طريقة الهجا اسصبعى تعتمد علاى رسام صاور الحاروف
اسبجدية بأصابع يد واحد طو بكلتا اليديأ وهى طريقة فى إطار الطريقة
اإلشارية اليدوية وطأ هذا الطريقة عبار عاأ وسايلة تفااهم تتراذ فيهاا
اليد الواحد طو اليديأ وضعا معينا لك حرف مأ حاروف الللاة وتتميال
بدقتها فى إيضااح ونقا التركياع الصاحيح للكلماة  .وتعاد طريقاة الهجاا
اإلصبعى هى اسنسع مأ بيأ طرت االتصا فى تعليم الطف اسصم الكتابة
حي يدرع التلميذ على قرا وكتابة الحاروف الهجائياة كا علاى حاد
حتى يتمكأ مأ كتابة تلك الحروف وتشكي الكلمات ومأ ثم الجم .

طريقة اإلشار ( للة اإلشار )
تعرف للاة اإلشاار علاى طنهاا للاة مرئياة تساتردم مجموعاة ماأ حركاات
اليديأ وطشكالها للتعبير عأ المفاهيم والكلمات
طأ للة اإلشار ليست للة عالمية
وللة اإلشار العربية ليست ترجمة لللة العربياة طو لهجاة ماأ لهجاتهاا
إنها للة لها قواعدها الراصة والتى يتاح فيها قدر مأ الحرية ماأ حيا
االلتااالام بالترتياااع الطبيعاااى للكلماااات والجمااا وااللتااالام بقواعاااد الللاااة
المتعارف عليها .
وكما تتنوث اسفكار وطرت التعبير فى طية للة فإأ اإلشارات المستردمة
ترتلف وتتنوث بارت ف اسعمار والنوث والتدريع وطأ الط قاة فاى
للة اإلشار تحد بعد فترات طويلة مأ الممارسة .

التواص التقني
يقصااد بالتواص ا التقنااى اسااتردام مسااتحدثات تكنولوجيااا
التعلاايم فااى إتمااام عمليااات التواص ا مااع اسصاام والتللااع
على العدياد ماأ الصاعاع التاى تفرضاها اإلعاقاة السامعية
علااى إتمااام عمليااات التواص ا وهااى فااى طغلبهااا مشااك ت
تتعلاان باالنتباااا واإلدراك والااذاكر إضااافة إلااى المشاك ت
االنفعالية واالجتماعية التى تعوت إتمام عمليات التواص
بما ي ثر سلبا على عمليات التعلم والتكيف مع المجتمع .

للة الجسم Body Language
بدور هام فى إتماام عملياات التواصا بايأ اسفاراد العاادييأ حيا تسااعد فاى إعطاا المعناى للكثيار ماأ
الكلمات واإلشارات
للة الجسام تلعاع دورا هاماا فاى عملياات التواصا االجتمااعى بايأ اسفاراد وطأ الفارد يساتردمها فاى
كثير مأ اسحيااأ عنادما ال يجاد الكلماات التاى يعبار بهاا عماا بدارلاه وكاذلك فاإأ للاة الجسام يمكاأ طأ
تسااعد فاى إكماا الحاادي حتاى يكاوأ لااه معناى وطأ للاة الجساام هاى اسسالوع الفعااا فاى التعبيار عااأ
المشاعر وليا رافيا على طحد الدور الذى تقوم به اإليما ات والنظرات واالبتسامات مأ دور فاى نقا
تلك المشاعر.
وللداللة على طهمية الدور الذى تقوم به للة الجسد فى عملية التواص وإعطاا االنطبااث عاأ الشارص
الذى يريد توصي رسالة ما يشير إلى طأ انطباعنا عأ الشرص يكمأ  %7فيما يقوله  %38فاى
كيف قي  %55فى للة الجسم طثنا نق الرسالة المتضمنة فى عملية التواص .
وتشام للاة الجسام عاد مظااهر وهاى هيئاة الفارد وتعبيارات الوجاه واإلشاارات ونظارات العايأ
واإليما ات وحركاات الجسام وكا منهاا لاه دور هاام فاى إتماام عملياة التواصا بالشاك الاذى يحقان
الهدف منها
.

التواصل التقنى

التواصل التقنى

التواص الكلى Total Communication
ويهااادف التواصااا الكلاااى إلاااى تأكياااد حااان كااا طفااا فاااى طأ ياااتعلم
باستردام جمياع اسشاكا الممكناة للتواصا حتاى تتااح لاه الفرصاة
الكاملااة لتنميااة مهاراتااه االتصااالية فااى سااأ مبكاار قاادر المسااتطاث
ويشاام طساالوع التواصا الكلااى علااى كا الصااور الممكنااة سشااكا
االتصاااا وهاااى الحركاااات التعبيرياااة وللاااة اإلشاااار والكااا م
والكتاباة ويتضامأ
وقرا الشفاا وهجاا اسصاابع والقارا
كااذلك تطااوير مااا قااد يكااوأ لاادى الطف ا مااأ بقايااا ساامع مااأ ر ا
المعيناات السامعية بأنواعهاا وكااذلك يتضامأ اساتردام كا طشاكا
التقنياااات التربوياااة التاااى تسااااعد فاااى إلالاااة الكثيااار ماااأ معوقاااات
التواصااا ماااع الصااام وإضااافا ملياااد ماااأ الفاعلياااة علاااى عملياااات
التواص .

مبادئ تعليم المعاقيأ سمعيا
 -1إأ علاى معلمااى المعااقيأ ساامعيا طأ يادركوا طأ اإلعاقااة
السمعية تسبع العدياد ماأ اآلثاار السالبية وماأ طبرلهاا ضاعف
الحصااايلة الللوياااة انرفاااا القااادر علاااى تركيااال االنتبااااا
ولياد معد النساياأ واإلحجاام عاأ المشااركة فاى اسنشاطة
اللفظية وصاعوبة فاى التعاما ماع المجاردات وصاعوبة فاى
اتباااث التوجيهااات وطأ تلااك المشااك ت تتطلااع مااأ المعلاام طأ
يكوأ لديه القدر على تنويع طرت التادريا واساتردام العدياد
مأ المثيرات البصرية التى تعو النقص الذى ترلفه اإلعاقة
السمعية .

مبادئ تعليم المعاقيأ سمعيا
 -2طأ استردام المثيارات البصارية المتحركاة والثابتاة ذات
الكثافات المرتلفة ذو تأثير فعا فاى تحصاي الت مياذ المعااقيأ
ساامعيا وكااذلك تساااعد فااى تنميااة ميااولهم نحااو اسااتردام تلااك
المثيرات البصرية
 -3إأ االعتماااد علااى اسنشااطة والمهااام التعليميااة المرتلفاة
التى تترذ مأ بيئة المعات سامعيا منطلقاا لهاا والتاى تتضامأ
جوانااع تطبيقيااة فااى حياتااه اليوميااة طدعااى إلااى إدراك معناااى
المفاهيم التى تتضمنها هاذا اسنشاطة اسمار الاذى يجعا الاتعلم
باقى اسثر ويجعله ذا معنى وداللة لدى المعات سمعيا.

مبادئ تعليم المعاقيأ سمعيا
-4إأ التربية الوقائياة مطلاع حيااتى لألصام وضاعيف السامع يتطلاع باذ
الكثير إأ ممارسة المعات سمعيا لألنشطة الفنية يسااعد فاى ترفياف حاد
السلوك العدوانى لديهم مما ي كد.
-5وكااذلك فااإأ ممارسااة المعااات ساامعيا لألنشااطة الرياضااية والترويحي اة
يكااوأ ذو طثاار فعااا فااى حيااا اسصاام بمااا تتيحااه هااذا اسنشااطة مااأ فاارص
لتفاع اسصم مع رفاقه ومع غيرا ماأ العاادييأ وكاذلك إتاحاة الفرصاة
للتعبير عأ المشاعر وإفراغ الطاقات الكامنة لديهم .
-6إأ استردام فنيات لعع الدور بما تتيحه ماأ إمكانياات للمعااقيأ سامعيا
للتعبياار عااأ طنفسااهم وممارسااة عمليااات التواص ا بك ا اشااكاله يمكااأ طأ
يساااعد فااى تنمياااة القاايم اسر قياااة للمعاااقيأ سااامعيا وتاادعيم عملياااات
التواص ا والتكيااف مااع اآلرااريأ وهااو هاادف تسااعى إليااه عمليااات تعلاايم
المعاقيأ سمعيا .

مبادئ تعليم المعاقيأ سمعيا
 -7إأ استردام البرامج التعليمية التى تقوم على فلسفة اللعاع
تعااد مااأ الماادار ذات الفاعليااة فااى ترقياان العديااد مااأ طهااداف
تعلاايم المعاااقيأ ساامعيا إأ اسااتردام الساايكودراما فااى التادريا
للت ميااذ ضااعاف الساامع يساااعد كثياارا فااى تعاادي العديااد مااأ
جوانع السلوك غير التكيفى الذى تسببه اإلعاقاة السامعية بماا
تتيحااه ماااأ فااارص للطفاا المعاااات سااامعيا للتعبياار عاااأ نفساااه
والتفاع مع اآلرريأ فى مواقاف تواصالية تراعاى فياه طبيعاة
إعاقته.
 -8إأ اسنشطة العملية جانع هام مأ جوانع العملية التعليمية
بمدارا الصم وضعاف السمع.

مبادئ تعليم المعاقيأ سمعيا
 -9إأ استردام الكمبيوتر بما له مأ إمكانات يساعد فى توفير
البنيااااة التااااى تمتاااالى فيهااااا النصااااوص مااااع الصااااور الثابتااااة
والمتحركااة والرسااوم الثابتااة والمتحركااة والتااى تجع ا التلميااذ
يعيش فى الموقف وكاذلك يسااعد فاى رباط الناواحى النظرياة
بالتطبيقات العملية
 -10إأ استردام المدر القصصى واساتراتيجيات التادريا
التى تعتمد على القصص يسااعد فاى تنمياة مهاارات القارا
والمهاااارات االجتماعياااة وتعااادي السااالوكيات الرطاااأ للت مياااذ
الصم وكذلك تدريبهم على المهارات االجتماعياة ذات التاأثير
فى عمليات تكيفهم مع المجتمع

