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املستخلص 

هدفــت هذه الدراســة إىل بنــاء تصور مقرتح لتضمني لغة اإلشــارة يف وحــدة املهارات 

االجتامعية يف مقرر الرتبية األرسية للمرحلة املتوســطة، تم استخدام املنهج الوصفي لتحليل 

محتوى وحدة املهارات االجتامعية يف مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوســط -الفصل 

األول- )عينة الدراسة(، ملعرفة مدى توافر لغة اإلشارة فيها، وبناء تصور مقرتح لتضمينها. لذا 

قامت الباحثة بعمل قامئة بالحروف وأهم كلامت لغة اإلشــارة التي تناســب طالبات املرحلة 

املتوســطة، والتي تفيد الطالبات الســامعات لتســهيل تواصلهن مع زميالتهن غري السامعات. 

وقد توصلت الدراســة إىل عدم توافر لغة اإلشارة يف مقررات الرتبية األرسية للصف الثالث 

املتوســط، وإعداد قامئة مكونة من )حروف وأهم كلامت لغة اإلشــارة( التي تناسب طالبات 

املرحلة املتوســطة والتي ميكــن تضمينها يف وحــدة املهارات االجتامعيــة يف مقرر الرتبية 

األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(، وقدمت الدراسة منوذجًا لتضمني لغة اإلشارة 

يف أحد دروس وحدة املهارات االجتامعية. وبناًء عىل النتائج تويص الدراسة بأن يتم تضمني 
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لغة اإلشارة يف كتب التعليم العام بكافة مراحله عىل أن يتدرج وفق ما يناسب املراحل العلمية 

للطــالب والطالبات مع مراعاة الفروق الفردية، وإقامة دورات تدريبية للمتخصصني يف بناء 

املناهج واملعلمني عن لغة اإلشارة واالتجاهات العاملية يف ذلك.

املقدمة:

يعــد االهتامم بفئة ذوي اإلعاقة الســمعية )الصم( من أهم أهــداف العملية التعليمية يف 

اململكة العربية السعودية، وسعت العديد من الدراسات إىل دمج األطفال الصم وتحديد أساليب 

الدمج بطرق مختلفة من أجل تأهيل األفراد ذوي اإلعاقة السمعية وجعلهم أفرادًا لهم أدوارهم 

الفاعلة يف تحقيق تنمية املجتمع واستقراره، ويؤثر الحرمان من حاسة السمع عىل الخصائص 

النفســية واالجتامعية واالنفعالية للمعاقني ســمعيًا، إال أن هذا التأثــري يختلف من فرد آلخر 

حسب عمر الطفل عند اإلصابة باإلعاقة، وشدتها، والكشف املبكر عنها، وكذلك الوضع السمعي 

للوالدين والظروف األرسية والبيئية التي يعيشها الطفل )الروسان، 2001(.

ويؤثر فقدان حاســة الســمع أيضًا عىل السلوك االجتامعي للفرد كام أنه يشكل عائقًا أمام 

انخراطه يف املجتمع املحيط به، ونظرًا لعدم قدرة الشــخص املعاق ســمعيًا عىل فهم املثريات 

الســمعية املحيطة، ولعدم معرفة الســامعني بطرق التواصل معه فــان ذلك  يؤدي إىل وجود 

فجوة بني الطرفني وقد يقود األمر إىل شعور الشخص املعاق سمعيًا باالغرتاب وعدم التوافق 

االجتامعي )القريويت وآخرون، 2001(.

ولذا فإنه أصبح من الرضوري دمج هؤالء األفراد الصم يف املجتمع من أجل الحفاظ عليهم 

واالســتفادة من قدراتهم البرشيــة يف املجاالت التي يجيدون العمــل فيها مبا يخدم املجتمع 

ويســاعد يف تطــوره وتقدمه، وتعترب عميلة دمــج الصم يف املدارس العاديــة أحد التوجهات 

الرتبويــة الحديثة يف مجال تربية وتعليــم ذوي االحتياجات الخاصة، مثل مبدأ العدالة الذي 

يدعو إىل استخدام وسائل الثقافة العادية ملساعدة الطفل ذي اإلعاقة عىل الحياة يف ظروف 

أو مناخ أو مستوى مامثل لتلك الظروف التي مير بها األطفال العاديون )الشخص، 2004(.

ويف ظل سعي اململكة لتحقيق الدمج لذوي اإلعاقة السمعية والصم يف اململكة كان البد أن 

يكون األفراد اآلخرون قادرين عىل الحوار واالتصال مع األفراد الصم بوســيلة اتصال واضحة 

تســاعدهم عىل التواصل الجيد مع أفراد املجتمع، ولذا تظهر أهمية اســتخدام أساســيات لغة 
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اإلشــارة يف املناهج الدراســية ومنها مادة الرتبية األرسية، و تعد مــادة الرتبية األرسية علاًم 

تطبيقيــًا، ومادة حية لهــا دور إيجايب يف العملية التعليمية، وتركز اهتاممها عىل األفراد ومدى 

مســاهمتهم يف الحياة ويف تقدم املجتمع ورقيه، وأكــدت كوجك )	200( أنها من أكرث العلوم 

ارتباطــًا بالحياة األرسية يف تلبية احتياجاتها املتغرية واملتطورة، حيث يهتم هذا العلم مبجاالته 

املختلفة )الغذاء، والتغذية، واملالبس والنســيج، والعالقات األرسية، املسكن وتأثيثه، إدارة موارد 

األرسة(؛ مبســاعدة األفراد واألرسة عىل إدارة شــؤونهم الحياتية عىل أسس علمية من خالل ما 

يقدمه من معارف ومهارات وسلوكيات، ومساعدتهم عىل حل مشكالتهم اليومية بأسلوب علمي.  

مشكلة الدراسة:

يعد التواصل مع اآلخرين مطلًبا من مطالب اإلنسان التي يحتاجها كفرد من أفراد املجتمع، 

وتلعب اللغة دورًا هامًا وحيويًا يف عملية التواصل لإلنسان باعتبارها متغريًا مهاًم للتواصل مع 

اآلخرين، وذلك إلشباع حاجات الفرد النفسية واالجتامعية واللغوية من جهة وفتح آفاق املعرفة 

لديه من جهة أخرى، واإلنسان األصم يفتقر إىل ذلك املتغري الهام املرتبط باللغة املنطوقة إىل 

حد كبري وبالتايل يفتقر إىل التأثري يف املجتمع الذي يعيش فيه، فيلجأ إىل طرق التواصل غري 

اللفظي-لغة اإلشارة-للتواصل مع أقرانه الصم واملحيطني به. 

لذلك رأت الباحثة رضورة الحاجة إىل تضمني لغة اإلشــارة يف بعض الوحدات الدراســية 

من أجل تفعيل استخدام العاديني لهذه اللغة مع الصم يف املجتمع، وقد متثلت مشكلة الدراسة 

يف وضــع تصور مقرتح لتضمني لغة اإلشــارة يف وحدة املهــارات االجتامعية مبقرر الرتبية 

األرسية باملرحلة املتوسطة.

تساؤالت الدراسة:

ومشكلة الدراسة متثلت يف السؤال الرئيس التايل: 

مــا التصور املقــرتح لتضمني لغة اإلشــارة يف وحدة املهارات االجتامعيــة مبقرر الرتبية 

األرسية يف املرحلة املتوسطة؟

ويتفرع من السؤال الرئيس ما ييل: 

ما حروف وكلامت لغة اإلشــارة الالزم تضمينها يف وحدة املهارات االجتامعية مبقرر . 1

الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة؟  
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مــا مدى توافر لغة اإلشــارة يف وحــدة املهارات االجتامعية مبقــرر الرتبية األرسية . 2

للمرحلة املتوسطة؟

ما آلية تضمني لغة اإلشــارة يف وحــدة املهارات االجتامعية مبقــرر الرتبية األرسية . 3

للمرحلة املتوسطة؟

أهداف الدراسة:

     الهــدف الرئيس لهذه الدراســة يتمثل يف بناء تصور مقرتح لتضمني لغة اإلشــارة يف 

وحــدة املهــارات االجتامعية مبقرر الرتبيــة األرسية يف املرحلة املتوســطة. ويتفرع من هذا 

الهدف ثالثة أهداف فرعية وهي: 

تحديد حروف وجمل لغة اإلشارة الالزم تضمينها يف وحدة املهارات االجتامعية مبقرر . 1

الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة.

معرفة مدى توافر لغة اإلشــارة يف وحدة املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية . 2

للمرحلة املتوسطة.

تحديد آلية تضمني لغة اإلشــارة يف وحدة املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية . 3

للمرحلة املتوسطة.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة فيام ييل:

األهمية العلمية:

تتلخــص أهمية هذه الدراســة يف أنها تســلط الضوء عىل لغة اإلشــارة وتاريخها، وكذلك 

تساهم يف إيضاح أهمية تعليم لغة اإلشارة يف تفعيل عملية التواصل مع الصم والحد من حالة 

االغرتاب والعزلة التي يعيشــها األصم، وتنبع أهمية هذه الدراســة من  ندرة الدراســات التي 

تناولت تعليم لغة اإلشارة يف املناهج الدراسية.

األهمية العملية:

دراســة آراء املختصني ملا لها من أهمية اجتامعية مــن حيث توجيه الجهود كافة من . 1

أجل خدمة فئة قد تؤثر يف عمليات التنمية يف املجتمع. 

نتائج الدراسة قد تسهم يف معالجة جوانب القصور يف تطبيق عملية الدمج يف املدارس السعودية.  . 2
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قد تفيد املنظامت العربية واملؤسســات الحكومية املهتمة برعاية فئة الصم يف تصميم . 3

املناهج املحتوية عىل لغة اإلشــارة من أجل تفعيل عملية التواصل ودمج األطفال الصم 

يف املجتمع.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة باملحددات التالية: 

الحــدود املوضوعية: تصور مقرتح لتضمني لغة اإلشــارة يف وحــدة املهارات االجتامعية 

مبقرر الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة.

الحدود املكانية: تقترص الدراسة عىل مناهج الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة يف مدارس 

التعليم العام مبدينة الرياض.

الحدود الزمنية: الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 1437ه.

مصطلحات الدراسة:

تحتوي الدراسة عىل املفاهيم التالية: 

1 . :)Deaf( الصم

يعرف الصم بأنهم: األفراد الذين لديهم فقدان ســمعي من 70ديسبيل وأكرث، ويعيقهم فهم 

.)Moores, 2001( الكالم من خالل األذن وحدها باستعامل السامعة الطبية أو بدون استعاملها

التعريف اإلجرايئ للصم:

يقصد بالصم يف هذه الدراسة: هم غري السامعني الذين تزيد أعامرهم عن 13سنة ويستخدمون 

لغة اإلشارة كلغة أوىل يف التواصل والتعلم ويتلقون التعليم يف مدارس التعليم العام أو الخاص.

)Sign Language( 2- لغة اإلشارة 

تعرف لغة اإلشــارة بأنها: »نظام لغوي يعتمد عىل استخدام رموز يدوية إليصال املعلومات 

لآلخريــن وللتعبري عن املفاهيم واألفكار، وتعترب لغة اإلشــارة اللغة املكتســبة واملفضلة ملجتمع 

الصم« )الرتيك والريس والطويل، 1427(

التعريف اإلجرايئ للغة اإلشارة: 

يقصد بلغة اإلشــارة يف هذه الدراســة: هي تلك اللغة التي يستخدمها الصم يف تواصلهم 

وتعلمهم يف املدارس املتوسطة بالتعليم العام أو الخاص يف الرياض. 
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 :)Paradigm( 3- التصور املقرتح 

وتعرفــه الباحثة إجرائيًا بأنه: »هو إطار نظري علمــي تقوم الباحثة بإعداده لتضمني لغة 

اإلشارة يف وحدة املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية، وتعتمد الباحثة يف تصميمه عىل 

الدراسات السابقة والبحوث والدراسات املتخصصة«.

اإلطار النظري 

 املحور األول: اإلعاقة السمعية

ُعرفــت اإلعاقة الســمعية منــذ العصور القدمية شــأنها يف ذلك شــأن اإلعاقات األخرى 

وواجه املعاقون ســمعيًا الكثري من املصاعب واالضطهاد يف املجتمعات القدمية، وعىل األخص 

املعوقون سمعيًا منذ الوالدة أو بعدها بقليل -قبل تعلم اللغة-وقد ميز املجتمع الروماين والقانون 

اإلنجليزي بني الصمم الوالدي ــ قبل تعلم اللغة ـ والصمم بعد تعلم اللغة )الرتيك، 2008(.

وبصورة عامة ميكن تعريف اإلعاقة السمعية من وجهات نظر مختلفة أهمها:

من وجهة النظر الطبية املعوق ســمعيًا: هو ذلك الفرد الذي أصيب جهازه السمعي بتلف أو 

خلل عضوي منعه من استخدامه يف الحياة العامة بشكل طبيعي كسائر األفراد العاديني. هذا 

يعني أن الخلل أو التلف قد أصاب األذن الخارجية أو األذن الوســطى أو األذن الداخلية، هذا 

بطبيعة الحال قد ال يشمل كامل أجزاء األذن، بل جزءًا أو أجزاء منها )الرتيك، 2008(. 

ومن وجهة النظر الرتبوية:املعوق ســمعيًا: »هو ذلك الشــخص الذي ال يســتطيع االعتامد 

عىل حاسة السمع لتعلم اللغة أو االستفادة من برامج التعليم املختلفة، وهو بحاجة إىل أساليب 

تعليمية تعوضه عن حاســة السمع، وتتأثر قدرته عىل استخدام الكالم يف التعامل مع اآلخرين 

-أصم أبكم -إذا حدثت اإلعاقة قبل تعلم اللغة«.

الصم وضعاف السمع: 

لقد تعددت تعريفات الصم وضعاف السمع، واختلفت باختالف املنظور الذي يتم التعريف 

من خالله، وأبرزها املنظور الطبي، واملنظور الرتبوي، وبيان ذلك فيام ييل:

 املنظور الطبي: 

يركز أصحاب املنظور الطبي عىل تعريف الصمم كحالة طبية، وينظرون له كعجز أو قصور 

أو إعاقة والتي تفرق بني الســامع كفرد عادي واألصم كفرد غري عادي كام يبحثون عن عالج 
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للصمم ويركزون عىل الطريقة الشــفهية، ويتجنبون لغة اإلشارة والتي ينظر لها بدونية مقارنة 

باللغة املنطوقة، وأصحاب هذا املنظور ميثلون التوجه السائد يف املايض  )الريس، 	200(. 

املنظور الرتبوي: 

أمــا أصحاب املنظور الرتبوي فريكــزون عىل تعريف الصمم فقــط كاختالف أو خاصية 

تفرق بني فرد عاد وفرد ســامع عاد، ويعرتفون بالصم كأقلية لها لغتها وثقافتها الخاصة بها، 

وينظرون إىل لغة اإلشــارة كلغة طبية أوىل للصمم ومســاوية للغة املنطوقة، علاًم بأن أصحاب 

هذا املنظور ميثلون التوجه الحديث نحو الصم والصمم )الريس، 	200(.

خصائص الصم وضعاف السمع: 

ويشــري الرتيك )2005( إىل عامــل مهم حول تخفيف تأثري الصمــم، فاألفراد الصم الذين 

ينتمــون إىل آبــاء صم، أفضل من األفراد الصــم الذين ينتمون إىل آباء ســامعني من الناحية 

األكادمييــة، وذلك ألن األفراد الصم يكتســبون اللغة عن طريــق آبائهم الصم وذلك منذ نعومة 

أظافرهم، فقد أشارت مثاين عرشة دراسة إىل أن األفراد الصم الذين ينتمون إىل آباء صم أفضل 

من األفراد الصم الذين ينتمون إىل آباء سامعني من الناحية األكادميية، واللغوية، واالجتامعية. 

وميكن تلخيص أهم تأثريات الصمم عىل الجوانب الرئيسية التالية: 

الخصائص اللغوية: 

يؤثر الصمم بشــكل واضح عــىل النمو اللغوي ،فكلام زادت درجة الفقدان الســمعي   

زادت املشــكالت اللغوية التي يتعرض لها، ولذلك فــإن األصم يعاين من تأخر واضح يف منو 

اللغــة املنطوقــة، ألن الطفل الذي يعاين من الصمم ال يحصل عىل تغذية راجعة مناســبة عند 

صــدور األصــوات، وخصوصًا يف مرحلة املناغــاة وال يحصل عىل إثارة ســمعية كافة أو عىل 

التعزيز من قبل اآلخرين، ويف حالة وجود بعض املهارات اللغوية عندهم فإن ذخريتهم اللغوية 

محدودة، ويعانون من صعوبات يف النطق، وعدم اتساق يف نربات الصوت، أما الكالم فيكون 

بطيئًا )كوافحة وعبد العزيز، 2010(.

الخصائص العقلية:

أشــارت العديد من الدراسات إىل أن ذكاء األفراد الصم ال يختلف عن مستوى ذكاء   

األفراد الســامعني بالرغم من تأثري الفقدان الســمعي عىل النمو اللغــوي لألصم، إال أن لغة 
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اإلشــارة التي يســتخدمها هي لغة حقيقية كام أكدتها الدراســات وبالتايل تقلل األثر السلبي 

لفقدان الســمع، ويواجه الصم مشــكالت يف التعبري عن بعض املفاهيــم وخصوصًا املفاهيم 

املجردة ويشــري البعض إىل أن الفروق بني األفراد الســامعني واألفراد الصم يف األداء عىل 

اختبارات الذكاء ترجع إىل النقص الواضح يف تقديم تعليامت االختبارات بلغة اإلشارة، وتشبع 

كثري من اختبــارات الذكاء بالجانب اللفظي، ولذلك فإن هــذه االختبارات ال تقيس القدرات 

العقلية الحقيقية للصم )كوافحة وعبد العزيز، 2010(.

الخصائص األكادميية:  

يعتــرب األطفال الصــم من ذوي الذكاء الطبيعي، ولكنهــم يعانون من تأخر أكادميي   

ناتج عن مشكالت يف الفهم والتعبري اللغوي، فالصمم يؤثر سلبًا عىل املهارات اللغوية اللفظية 

ويظهر هذا التأثري بشكل واضح يف مهارات القراءة والكتابة واللغة املنطوقة، كام ذكرت بعض 

الدراسات أن تحصيل التالميذ الصم يكون متدنيًا يف مجال القراءة والكتابة ويكون أفضل يف 

الرياضيات، كام أن التحصيل يف القراءة والكتابة يكون يف أفضل مســتوى له خالل السنوات 

الثالث األوىل من املدرســة، ويف الصــف الثالث يكون تحصيل التالميذ الصم يف الحســاب 

واإلمالء أفضل من القراءة )كوافحة وعبد العزيز، 2010(.

الخصائص االجتامعية واالنفعالية: 

يعاين الصم من مشــكالت يف التكيف االجتامعي بسبب النقص الواضح يف قدرتهم   

اللغوية، وصعوبة التعبري لفظيًا عن أنفســهم وكذلك تفاعلهم مع اآلخرين ســواء يف البيت أو 

العمــل واملجتمع املحيط بهم بشــكل عام ولذلك فإن األفراد الصم مييلــون للتفاعل مع أفراد 

يعانــون من صمم، أما فيام يتعلق بالنمو االنفعايل عند األفراد الصم فقد أشــارت دراســات 

عديدة إىل أن نسبة كبرية من الصم وضعاف السمع يعانون من سوء التكيف النفيس )كوافحة 

وعبد العزيز، 2010(.

ويف هذا اإلطار يعتقد بعض املختصني أن الطفل األصم ألبوين سامعني يتعرض للعديد من 

مشاكل سوء التوافق االجتامعي وذلك قياسًا بأقرانه من األطفال الصم آلباء صم حيث ال يصل 

العديد من اآلباء الســامعني إىل درجة الطالقة يف اســتخدام لغة اإلشارة األمريكية، وبالتايل 

ال يكون بإمكانهم أن يتواصلوا بســهولة مع أطفالهم الصم، وإذا ما علمنا أن أكرث من )90%( 
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تقريبًا من األطفال الصم ينحدرون من آباء سامعني فإن مثل هذه املشكلة الخاصة بالتواصل 

تصبــح أكرث حرجًا وأكرث حزمًا يف هذا امليدان، لذلك تعتــرب الحاجة إىل التفاعل االجتامعي 

ذات أثر كبري يف دفع العديد من األفراد الصم االرتباط بأفراد آخرين من الصم، وعىل هذا 

األســاس إذا كان الوالدان من الصم فإن األطفال الصــم عادة ما يتعرضون ألرس أخرى من 

الصم وذلك منذ سن مبكرة يف حياتهم، ومن املعروف أن هذه الظاهرة للتنشئة االجتامعية مع 

اآلخرين من الصم ميكن عزوها إىل تأثري ثقافة الصم )هالهان وكوفامن، 2008(.

طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع: 

لغة اإلشارة

أ-اإلشــارة الوصفية: وهي إشــارات لها مدلول معني يرتبط بأشياء حسية ملموسة مرئية، 

وأيضا هي إشــارات تصف مدلول الشكل، ومن أمثلتها التعبري عن مدينة القاهرة بإشارة تدل 

عىل شكل الهرم.

ب-اإلشــارة غري الوصفية: وهي اإلشارات التي ال تصف الشــكل وال املدلول والتي يتعني 

عــىل معلــم التالميذ الصم، أو مرتجم لغة اإلشــارة رشحها وتوضيحهــا لآلخرين مثل: البيت، 

والنادي، والسبب، والحاسب اآليل...إلخ )الرتيك، 	200(. 

ج-األبجدية اإلصبعية: وهي وسيلة لتمثيل )تشكيل( الحروف األبجدية، واألرقام العربية من 

خالل اليد واألصابع وحركاتها التي تشكل تلك الحروف واألرقام. )حنفي والسعدون، 2004(. 

وتســتخدم األبجدية اإلصبعية كطريقة مساندة للغة اإلشارة، ومن النادر استخدامها مبعزل 

عنها، وميكن اســتخدامها يف تقديم بعض املصطلحات واملفاهيم الجديدة، واألســامء التي ال 

توجد لها إشــارة متعارف عليها من قبل مجتمع الصم، كام أن من مميزات األبجدية اإلصبعية 

أيضــَا أنها بطيئة إذا ما قورنت باللغة اللفظيــة، ناهيك عن أن الغالبية العظمى من املجتمع ال 

يستطيعون قراءة األبجدية اإلصبعية نظرًا لرسعتها. )الرتيك، 2005(

الطريقة الشفهية: 

وفيام ييل أهم طرق التواصل الشفهي: 

أ-التدريب السمعي: تؤكد هذه الطريقة عىل أن غالبية األفراد الصم وضعاف السمع لديهم 

بقايا سمعية، والتي يجب الرتكيز عليها وتنميتها وتطويرها، حتى يستطيع الصم وضعاف السمع 
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التواصل بشــكل أفضل مع األفراد الســامعني، وخاصة إذا تم استخدام مضخامت الصوت أو 

املعينات السمعية املناسبة والتي توفر صوتًا أكرث نقاء ومستوى ثابتًا من شدة الصوت )كوافحة 

وعبد العزيز، 2010(. 

ب-قراءة الكالم: تتلخص قراءة الكالم أو الشــفاه بالرتكيز عىل حركة الشــفتني، واللسان، 

وتعبريات الوجه، باإلضافة إىل مخارج الحروف، لكن قراءة الشفاه تعترب من املهامت الصعبة 

عىل الصم وضعاف السمع، وذلك بسبب أن بعض األصوات الكالمية غري مرئية للتالميذ الصم 

وضعاف السمع )الرتيك، 	200(. 

التواصل الكيل

ينســب مصطلح التواصل الكيل إىل روي هولكومــب 7	Roy Holcomb 19، وهو عنوان 

لفلسفة يف التواصل وليس طريقة كام يعتقد البعض، ويشمل التواصل الكيل استخدام العديد من 

طرق التواصل الســابقة الذكر )لغة اإلشارة، والطريقة الشفهية( وذلك اعتامدًا عىل احتياجات 

الطفل األصم وضعيف السمع، حيث إن التواصل الكيل يعطي للمعلم الحق يف استخدام طريقة 

أو أكرث من طرق التواصل مع الطفل يف مرحلة ما )الرتيك، 	200(.

نظريات وفرضيات التعليم الثنايئ للتالميذ الصم حتى يكتسبوا اللغة:

 1- فبالنســبة لألطفال الصــم يجب أن تركز اللغة عىل الجانــب البرصي بالدرجة األوىل 

وحتى نستطيع تحقيق ذلك يجب الرتكيز عىل لغة اإلشارة.

2 - املرحلــة الحرجة: يجب أن يعرض األطفال لخربات لغوية خالل مراحل حياتهم املبكرة 

من امليالد حتى ســن الخامسة، وذلك حتى يكون اكتســاب اللغة فاعاًل، وبشكل عام فإن هذا 

مقبول بني الرتبويني واللغويني يف هذا املجال.

 3- الرتكيــز عىل الجانب األقوى لدى الطفــل: تعترب الناحية البرصية لألطفال الصم هي 

الجانب األقوى، مقارنة بالناحية السمعية لألطفال السامعني. لذلك يجب الرتكيز عىل الناحية 

البرصية عند تدريس اللغة لألطفال الصم. يعني هذا الرتكيز عىل لغة اإلِشارة يف تعليم األطفال 

الصم، ومن ثم الرتكيز عىل اللغة اإلنجليزية أو العربية يف املقام الثاين.

 4- الطريقــة اليدوية الشــفهية: يرى املؤيدون للتعليم الثنايئ أن من الصعوبة اســتخدام 

لغة اإلشــارة والتواصل اللفظي يف آن واحد، إال أن األبحاث تشــري إىل إمكانية اســتخدام أي 
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طريقة للتواصل اليدوي مع اســتخدام التواصل اللفظي يف نفس الوقت. لكن األبحاث أشارت 

إىل عمليــة التضارب بني التواصل اليدوي مع اســتخدام التواصــل اللفظي يف نفس الوقت، 

وذلك بســبب أن التواصل اللفظي رسيع، إذا ما قورن بلغة اإلشارة، وهذا يؤدي إىل عدم فهم 

املعلومات بشكل مناسب، وقد تناولنا ذلك يف الفصل األول.

 5- قراءة الكالم: أشارت الدراسات إىل أن قراءة الكالم عادة ما تكون غري واضحة للتالميذ 

الصم، وذلك بســبب بعض األصوات الكالمية غري املرئية لهؤالء التالميذ الصم. وبالتايل فإن 

فرص االعتامد عليها ســوف تكون محدودة جدًا، وذلك ألنهــا طريقة غري مؤثرة من الناحية 

البرصية يف تعلم اللغة اإلنجليزية. 

 	- اللغة البرصية: لغة اإلِشــارة هي اللغة املكتســبة ملجتمع الصم والتي تعتمد عىل الجانب 

البرصي، باإلضافة إىل أنها تشــتمل عىل مجموعة من األسس كحركة اليد، وشكل الكف، ومكان 

اليد، وغريها. كام أن لغة اإلشــارة تركز بشــكل فاعل عىل جانبي االستقبال والتعبري. وباملقارنة 

فــإن طرق التواصل األخــرى كالطريقة اإلنجليزية مبســطة ألنها طريقة يدويــة لكن تعوزها 

السالمة أثناء عملية التواصل، باإلضافة إىل أنها تركز عىل الناحية البرصية بشكل كامل. ويؤمن 

املدافعــون عن التعليم الثنــايئ للتالميذ الصم بأن تعليمهم يجــب أن يركز عىل جوانب القوة، 

باإلضافة إىل الرتكيز عىل قدراتهم يف مجال االســتقبال والتعبري يف لغة اإلِشــارة، وذلك حتى 

يســتطيعوا تكوين قاعدة لغوية قوية يف لغتهم املكتســبة – لغة اإلشــارة – تساعدهم عىل تعلم 

اللغة الثانية. وقد أشارت الدراسة إىل أن األطفال الصم يجب أن يتعلموا لغة اإلشارة كلغة أوىل، 

وذلك حتى يستطيع هؤالء األطفال الصم فهم اللغة اإلنجليزية واللغة العربية. )الريس، 	200(.

األسس التي تقوم عليها اسرتاتيجيات التدريس للتالميذ للصم:

توظيــف ما تبقى لدى األصم من حواس مثل حاســة البرص، بجانب معايشــة الخربة . 1

بهــدف تكوين نظام اتصال لديــه وتعلم اللغة ليس كلغة يف حد ذاتها ولكن من خالل 

مواقف وبيئات تثري االهتامم والتشويق إىل حد كبري للغاية.

انتقال األصم من مرحلة تفكري إىل أخرى من خالل مالحظة املوقف بانتباه، ومعرفته . 2

بالكيفيــة التي يتم بها املعالجة، وبالتدريب ميكن أن ينتقل إىل مســتوى تفكري معقد 

يجعله ينتقل من املســتوى املحسوس لحل املشكالت إىل املستوى املجرد. حيث أن كثريًا 
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من املفاهيم الرياضية تحتاج إىل تجريد وتعامل أكرث مع الرموز.

مراقبة األصم من جانب املدرس أثناء تعلمه وإيجاد الحلول األبدية املالمئة للمشكالت . 3

التي تواجهه أثناء عملية التدريس.

يتم ابتكار أســاس لالتصال بشكل أو بآخر مع األصم اعتامدا عىل اإلشارات البرصية، . 4

ومالحظة تعبريات الوجه ملن أمامه مع اآلخرين.

ميكن استخدام الصور واألشكال الخارجية يف توضيح األفكار بحيث تكون معربة عن . 5

اليشء املراد تعلمه، مع تكرار عرضه حتى تثبت يف ذاكرة األصم.

أن تكــون بيئة التلميذ األصم مليئة باملثريات التي تجذب انتباه األصم ويســتجيب لها . 	

بأكرب قدر من النجاحات، وهذا يتطلب إحداث تعديالت يف بعض األنشــطة مبا يالئم 

األصم.

يفهم التلميذ األصم التعليامت من خالل التمثيل اإلميايئ أو رسوم تصويرية أو كلامت . 7

مطبوعة تقدم له الخربات يف صورة جرعات صغرية متتالية ميكنه استيعابها وفهمها.

إن اإلدراك البرصي لألشــياء يعد أساســًا لتعلم األصم، لذلك يجب جلوسه يف املكان . 8

الذي يحقق له أفضل رؤية ممكنة.

أن تكون األلفاظ ذات معنى ليك يكون هناك اســتجابة من األصم، وميكن اســتعامل . 9

ألفاظ خاصة قريبة من األشياء عن طريق ارتباط هذه األشياء واملفاهيم مبسميات أو 

صور لها حتى تثبت يف ذهنه )بطيخ، 2005(.

لغة اإلشارة وأهميتها:  

عنــد الحديــث عن الصم ومرتجمي لغة اإلشــارة يف أي مكان وزمان يجــب التطرق للغة 

وثقافة الصم، ألنها تعد العصب الرئيس يف حياة الصم من حيث حياتهم اليومية واالجتامعية، 

وطريقة تفاعلهم مــع املجتمع، والتعبري عن ذواتهم، ومع التطور التاريخي يف مجال تربيتهم 

وتعليمهم إضافة إىل االهتامم العاملي بحقوق األقليات مبن فيهم الصم، تبدلت النظرة العامة 

لثقافــة الصــم ولغتهم من مجرد إشــارات وصفية ال ترقى إىل مســتوى أي لغة منطوقة إىل 

أن أصبــح ينظر إليها عىل أنها اللغة األوىل والطبيعيــة للصم، وتعلمها يعترب حقًا من حقوقهم 

)الريس، 2007(.
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وتعرف لغة اإلشارة بأنها: مجموعة من الرموز املرئية اليدوية تستعمل بشكل منظم للكلامت، 

أو املفاهيم، أو األفكار الخاصة باللغة، ويتم التعبري عنها أو تشــكيلها بلغة اإلشــارة عن طريق 

الربط بني اإلشارة ومدلولها يف اللغة املنطوقة )حنفي والسعدون، 2004(.

ملحة تاريخية عن لغة اإلشارة وتطورها يف العامل:

      لقد ذهب بعض الباحثني إىل التأكيد بأنه عىل مر العصور عرب التاريخ، ويف أي مكان 

يف العامل يوجد فيه صم ســيكون هناك لغة إشــارة، ومام تجدر اإلشــارة إليه هنا هو ارتباط 

تاريخ لغة اإلشــارة بتاريخ تربيــة وتعليم الصم إذ اتخذها الكثري من املربني كأســاس لتعليم 

الصم. )الريس، 	200(

وتعــود بداية التوثيق التاريخي لرتبية الصم واســتخدام لغة اإلشــارة يف تعليم الصم إىل 

القرن الســادس عرش عندما بدأ الراهب اإلسباين De Leon 1520-1584 يف تدريس طفلني 

أصمني من عائلة ثرية، حيث يعترب أول مدرس معروف للصم يف العامل ويعتقد أن لغة اإلشارة 

كانــت جزًءا من الطريقة التي اســتخدمها خصوصًا اإلشــارات املنزلية التي كان يســتخدمها 

الطفالن األصامن، ثم جاء بعده أســباين آخر وهــو Joan Bennett الذي ألف كتابا ركز فيه 

عىل أبجدية األصابع وكيفية استخدامها لتعليم الصم الكالم والنطق، علاًم بأن أبجدية األصابع 

تؤدى بيد واحدة فقط.

ويعتــرب الفرنيس دي ليبيــه  أول من تبنى اســتخدام أبجدية األصابع مع اإلشــارة وليس 

لتدريس النطق والكالم، أيضًا يعد أول من أنشأ مدرسة للصم يف العامل يف باريس يف أواخر 

0	17 كام تبنى دي ليبيه لغة اإلشارة املستخدمة بني الصم يف باريس لتدريس الصم وتعليمهم 

وذلك إلسهاماتهام يف إيصال املعلومة للتالميذ الصم بيرس وسهولة.

ويف الواليات املتحدة األمريكية أرىس توماس جالودت والفرنيس كلرك قواعد أول مدرسة 

داخلية لتعليم الصم يف أمريكا عام 1817م التي كانت تســتخدم لغة اإلشارة كطريقة أساسية 

لرتبيــة وتعليم الصم. وتعترب لغة اإلشــارة التي اســتخدمها كلرك يف تربيــة وتعليم الصم يف 

الواليات املتحدة األمريكية عبارة عن دمج بني لغة اإلشــارة الفرنســية ولغة اإلشارة األمريكية 

التــي كانت مســتخدمة يف جميع مجتمعات الصم بالواليات املتحــدة األمريكية. ويعترب كلرك 

من أبرز الرواد الرتبويني الذين وضعوا حجر األســاس للمدارس الخاصة بالصم يف الواليات 
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املتحــدة األمريكيــة، فبني عامــي 1817 – 1980م بلغ عدد مدارس الصم التي تم إنشــاؤها 

بواســطة هؤالء الرواد من الصم حوايل ست وعرشين مدرسة يف الواليات املتحدة األمريكية. 

كام وردت عدة مقاالت يف املوســوعة العاملية عن أعداد الصم يف عام 1938م والتي تضمنت 

كال من الربتغال )20407(، وإســبانيا )7255(، وفرنســا )20189(، وإيطاليا )18	12( وكذلك 

بريطانيا )7570(. 

وخالل األربعني ســنة املاضية كان هناك تغري وتطور واضــح يف تربية وتعليم الصم مام 

انعكس عىل تطور وتوثيق لغة اإلشــارة األمريكية، ففي بداية الستينيات استطاع عامل اللغويات 

وليم ســتويك، وبعض املهتمني يف هذا املجال إجراء بعض الدراسات يف مجال النظام اللغوي 

للغة اإلشــارة األمريكية، حيث توصلوا إىل أن لغة اإلشــارة إذا ما قورنت باللغة املنطوقة كاللغة 

اإلنجليزية تحتوي عىل النظم اللغوية الخمسية )الرتيك، 	200(.  

ويرجع اهتامم ســتويك والذي كان يعمل أســتاذًا للغة اإلنجليزية بجامعة جالوديت 1955 بلغة 

اإلشــارة إىل دروس كانت تعطى للمبتدئني يف الجامعة. ومن خالل هذه الدروس الحظ ســتويك 

اختالف اإلشارات وطريقة إعطائها وتعلمها عن تلك التي كان يستخدمها الصم مع بعضهم البعض، 

واتبع ســتويك طريقة توماس هوبكنز جالوديت وبدأ يف تعلم لغة اإلشارة من الصم أنفسهم حيث 

كان يناقشــهم ويســألهم يف اإلشــارات التي ال يعرفها وكيف يرشحون لبعضهــم البعض املفاهيم 

الصعبة. وتوج ســتويك أبحاثه حول لغة اإلشــارة بنرش أول بحث يف علم لغة اإلشــارة بعنوان: بناء 

لغة اإلشارة، وذلك يف عام 0	19م ثم نرش بعد ذلك قاموس لغة اإلشارة األمريكية. ثم قدم بحوثًا 

ودراســات كثرية حول لغة اإلشارة األمريكية وبنائها وقواعدها، والتي كانت مبثابة الدافع الهتامم 

العلامء داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجها بلغة اإلشارة ودراستها )الريس، 	200(.

ملحة تاريخية عن لغة اإلشارة وتطورها يف العامل العريب:

إن املتأمل يف مجال تربية وتعليم الصم يالحظ أنه ال توجد دراسات أو كتب تتناول تاريخ 

لغة اإلشــارة يف العامل العريب وتطورها عرب التاريخ، كام هو الحال بالنســبة للغات اإلشــارة 

األخرى حول العامل مثل: لغة اإلشــارة األمريكية، ولغة اإلشارة السويدية، خصوصًا وأن الجهود 

املرتبطة بلغة اإلشــارة العربية افتقرت إىل التنسيق والتنظيم، واقترصت عىل جهود فردية من 

املهتمني بلغة اإلشــارة يف كل دولة عربية عــىل حدة، علاًم بأن هذه الجهود كانت منصبة عىل 
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تجميع عدد من اإلشارات ووضعها يف كتيبات بسيطة، ومل ترق إىل نرش قواميس للغة اإلشارة 

)القريويت وآخرون، 2001(.

إضافة إىل ذلك فإن من األســباب املؤدية للفقر يف مثل هذه الدراســات حداثة االهتامم 

بالصــم وتعليمهــم يف العامل العــريب مقارنة بدول العــامل يف أوروبا وأمريــكا، عالوة عىل 

االعتقادات واملفاهيم الخاطئة التي يتبناها كثري من الناس عن الصم، والنظرة السلبية نحوهم 

ونحو لغة اإلشارة )الخطيب، 2002(.

ويف ضــوء ذلك يؤكد )الريس، 2007( أن تطور لغة اإلشــارة يف العامل العريب ارتبط ارتباطًا 

وثيقًا باالتحاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم، والذي يعود تأسيسه إىل عام 1972م حيث 

لعب االتحاد دورًا بارزًا عىل مستوى الوطن العريب كله يف مجال تطوير حياة أفضل للصم العرب. 

أيضــًا من الجهود البارزة التي قام بها االتحاد العــريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم، 

االتفاق مع قســم املشــاريع اإلمنائية التابع لألمــم املتحدة عىل ثالثة مشــاريع بدءًا من عام 

1982م إىل عــام 1990م حيــث تهــدف هذه املشــاريع يف مجملها إىل تهيئة الســبل لتوحيد 

لغة اإلشــارة بني الدول العربية وتطويرها، ويف عــام 1990م بدأت الخطوات الفعلية لتوحيد 

لغة اإلشــارة بني الدول العربية مببادرة وتعاون بني مجلس وزراء الشــئون االجتامعية العرب، 

واملنظمة العربية للرتبية والثقافــة والعلوم، واالتحاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم، 

حيــث تم عقد العديد من ورش العمل والتــي تضم وفودًا من معظم الدول العربية من الصم 

والســامعني من مرتجمــني ومعلمني بحيث يتم التصويت عىل كل إشــارة مــن ممثيل الدول 

العربية املشاركة، إىل أن تم االتفاق عىل )1500( مصطلح إشاري تقريبًا، وتم إقرار القاموس 

بصورتــه النهائية خالل الدورة التدريبية ملدريب ومعلمي الصم ومرتجمي لغة اإلشــارة، والتي 

عقدت يف البحرين يف شهر أكتوبر من عام 2001م )حنفي والسعدون، 2004(.

واســتكاماًل للجهود الســابقة لالتحاد تم العمل عىل إنهاء الجزء الثاين من توحيد قواميس 

لغة اإلشــارة للصم، فقد تم التنســيق بني املجلس األعىل لشــئون األرسة بدولة قطر، وجامعة 

الدول العربية ممثلة باألمانة الفنية ملجلس وزراء الشــئون االجتامعية العرب، واالتحاد العريب 

للهيئــات العاملة يف رعاية الصم، باإلضافة إىل املنظمة العربية للثقافة والعلوم، وقد أقيم يف 

دولة قطر خالل الفرتة من 29-19 ديسمرب 2005م، ومبشاركة تسع عرشة دولة عربية من بينها 
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اململكة العربية الســعودية ممثلة بوزارة الرتبية والتعليــم، هذا وقد أنجز أكرث من حوايل ألف 

ومثامنائة مصطلح إشاري يف هذه املرحلة )الرتيك، 	200(.

قواعد وأسس لغة اإلشارة:

إن املطلع عىل مجال تربية وتعليم الصم يف العامل العريب يالحظ أنه إىل اآلن مل يتم دراســة 

اإلشــارة العربية املوحدة دراســة علمية شاملة تبني قواعدها، واألســس املنظمة لها وطرق وكيفية 

اســتخدامها يف املواقــف اللغوية املختلفة. وعىل الرغــم من الجهود التي بذلهــا وما زال يبذلها 

االتحاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم، إال أن الجهود يف العامل العريب ركزت عىل إيجاد 

قواميس للغة اإلشــارة، والرتكيز عىل إعطاء إشــارة لكل كلمة دون توضيح للقواعد التي ميكن من 

خاللها الربط بني هذه الكلامت )اإلشارات( إلعطاء جملة مفيدة بلغة اإلشارة )الريس، 2007(.

وميكــن القول: بأن لغة االشــارة مثل أي لغة منطوقة من اللغات الحيــة كاللغة العربية مثاًل، 

فعندمــا نتحــدث باللغة العربية قد نغلــظ الكلامت والجمل والعبارات مــن خالل الصوت فنغري 

رسعة ونغمة الصوت لنشري إىل الحدود بني الجمل. كذلك لغة االشارة يستخدم فيها األصم كافة 

الحركات، واإلمياءات، والتعبريات املصاحبة لحركة اليدين لتشري إىل الحدود بني الجمل والتفرقة 

بني صيغة االستفهام عن اإلجابة، وما إىل ذلك من متطلبات اللغة والحديث       )جميل، 	200(.

ويشــري حنفي )2007( إىل أن وليام ستويك 0	19م يعد من أوائل الباحثني الذين اهتموا 

بدارسة قواعد وأسس لغة اإلشارة، وعالوة عىل ذلك ميكن القول: بأن هناك أسسًا وقواعد البد 

من وجودها يف أي إشارة، والتي ذكرها ستويك وأشار إليها كل من )الريس, 2007م، الرتيك، 

	200م( كام ييل:

موقع اليد )اإلشــارة( بالنسبة للجسم: تتشــابه بعض اإلشارات مع بعضها البعض يف . 1

الشــكل والحركة واتجاه راحة اليد، لكن تختلف فقط من ناحية موقع اإلشارة بالنسبة 

للجســم، فاإلشــارة الدالة عىل مبكر واإلشارة للجسم بينام إشــارة تبتعد عنه، وكذلك 

إشارة قريب وبعيد.

شكل اليد: يتلخص يف أن شكل الكف يختلف من إشارة إىل أخرى، فإشارة شهر مثاًل . 2

تنفذ باســتخدام السبابة واإلبهام لرسم شكل الهالل، ولكن شكل الكف يف إشارة سنة 

يختلف متامًا حيث يشار إليه بالسبابة إىل األسنان.
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حركة اليد )اإلشــارة(: فمثاًل اإلشارة الدالة عىل مسابقة ثقافية مع اإلشارة الدالة عىل . 3

اختبــار )امتحان( يف كل يشء ما عدا مجال حركة اإلشــارة، ففي املســابقة الثقافية 

تكون حركة اليدين دائرية متقاطعة بشــكل تتابعي إىل األمام يف منتصف الجسم أما 

االختبار )االمتحان( فتكون حركة اليدين إىل األمام يف منتصف الجســم ولكن بشكل 

رأيس صعودًا ونزواًل إشارة إىل ارتفاع أو انخفاض الدرجة يف االمتحان.

اتجــاه راحــة اليد: فمثــاًل االختالف الوحيد بني اإلشــارة الدالة عــىل حرف الضاد . 4

واإلشــارة الدالة عىل رقم ســتة هو اتجاه راحة اليد. فإذا كان اتجاه راحة اليد أثناء 

إعطاء اإلشــارة باتجاه املستقبل فهي اإلشارة الدالة عىل حرف الضاد، وإذا كان اتجاه 

راحة اليد أثناء إعطاء اإلشارة باتجاه املرسل فهي اإلشارة الدالة عىل رقم ستة.

 مام سبق يتضح أن لغة اإلشارة ترجع أهميتها من كونها لغة تواصل ليس بني الصم فسحب 

بل بني الســامعني أيضًا، األمر الذي يؤكد عىل أهيمتها ودور املعلمني يف اكتســابها للصم يف 

ضوء قواعد مامرســتها، حيث إنها تعد مبثابــة اللغة املرئية للتواصل بني األفراد أو مجموعات 

الصم اعتامدًا عىل الرموز التي ترى وال تســمع، التي ترسمها اليد البرشية لتشكل شكل اليشء 

املراد إيضاحه من قبل الشــخص املتحدث بها )املرســل(، ولهذا تســتخدم لغة اإلشارة لكونها 

تصف اليشء ســواء كان محسوسًا  أم مجردًا، ويف لغة اإلشارة فإن حركات األيدي تحل محل 

الكلامت املنطوقة، فضاًل عام تعطيه تعبريات الوجه وحركات الجســم من إشارات مرئية تحل 

محل التعبري الصويت، وتحل العيون محل األذن يف استقبال الرسالة، ولذلك فهي تعطي الصم 

متييزًا وقوة، ألنها مناسبة إلعاقتهم.

وقد كانت اململكة العربية الســعودية من أولويات الدول التي سارعت إىل تأسيس االتحاد 

العــريب عام )1392هـ - 1972م( ودعمته ماديًا ومعنويًا وشــاركت يف مشــاريعه ونشــاطاته 

وحققت نجاحًا كبريًا يف إقامة أسابيع الصمم، وخاصة أسبوع األصم التاسع والعرشين خالل 

الفرتة من 12-10 أبريل 2004م تحت شــعار »القاموس اإلشاري وتواصل الصم مع املجتمع« 

الذي شــهد الدور البــارز لألمانة العامة للرتبيــة الخاصة ورعايتها للندوة النســائية، وكذلك 

الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية، ودور لغة اإلشارة العربية املوحدة التي أقامها نادي الصم 

بالدمام وحرضها )150( متدربًا ملدة )3( أســابيع وذلك تحت إرشاف االتحاد العريب للهيئات 
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العاملــة يف رعاية الصم العربية املوحدة التي أقامها نادي الصــم للبنني بالرياض بالتعاون 

مــع األمانــة العامة للرتبية الخاصة بــوزارة الرتبية والتعليم. وغري ذلــك من ورش العمل يف 

مركز الســمع والكالم ومعاهدة األمل لتفعيل القاموس اإلشــاري العريب املوحد للصم )حنفي 

والسعدون، 2004(.

الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة:  

املرحلة املتوسطة:

املرحلة املتوســطة هي املرحلة الوســطى من التعليم العام من عمر 13سنة وحتى عمر 15 

بحيث يسبقها املرحلة االبتدائية ويليها املرحلة الثانوية، ويف سياسة التعليم يف املجتمع السعودي 

تعد املرحلة املتوسطة مرحلة ثقافية عامة، يراعى فيها منو وخصائص املرحلة العمرية التي مير 

بها الطلبة، وتشارك غريها يف تحقيق األهداف العامة من التعليم.

وقد حددت سياســة التعليم يف املجتمع الســعودي بعض األهداف التي تســعى لتحقيقها 

للطالبة يف هذه املرحلة ومنها تنشــئتها التنشئة اإلسالمية الصحيحة، وتوسيع مداركها املعرفية 

والتعليميــة، وتقوية وعيهــا بقدراتها ومبا يف مجتمعهــا. وتحوي مقررات املرحلة املتوســطة 

املوضوعات التي تتالءم مع أهداف هذه املرحلة واملجتمع، ومع طبيعة الفتاة يف هذه املرحلة، 

وتزودها باملعارف والخربات واملهارات املطلوبة )الحقيل، 1404(.

الدراسات السابقة :

من خالل البحث والدراســة تبني عدم توفر دراسات سابقة يف نفس تضمني لغة اإلشارة، 

وأيضًا قلة الدراسات التي تناولت آراء الصم حول القاموس اإلشاري، ونذكر منها ماييل: 

دراســة إيرتينج Erting )2001( والتي هدفت إىل اكتشاف اتجاهات عن اللغة والصمم، 

ومالحظة ســلوك التواصل لدى األشــخاص الذين يعانون من الصمم مع الوالدين واملعلمني، 

وكذلــك يف حاالت األطفال الســابقة لاللتحاق باملدرســة. وصممت هذه الدراســة عىل عينة 

من طالب املرحلة االبتدائية يف مخيم للطالب املصابني بالصمم وتســمى مبدرســة جاكسون، 

واستخدم فيها أسلوب املالحظة واملقابالت العميقة املمتدة وأرشطة الفيديو الخاصة بالتواصل 

الثنــايئ وجهــا لوجه بني البالغني واألطفــال الذين يعانون من الصمم، وقد أثبتت الدراســة 

يف نتائجهــا أن التواصل ذو اعتبار أســايس يف تلك الدراســة وخاصة تواصــل الوالدين مع 
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بعضهم البعض فقد كان مختلفًا عن تواصلهم معها، كام توصلت إىل أن اآلباء العاديني واآلباء 

 .ASL املصابني بالصمم يبدون اتجاهات مشابهة نحو لغة اإلشارة األمريكية املستخدمة

دراسة هاريس ومورينو Harris & Moreno )2004( والتي ُطبقت عىل عينات كبرية من 

الصم حيث قسمت العينات حسب املراحل العمرية إىل ثالث مجموعات من 14-7ومن 15 إىل 

20 ومن 20إىل 30ســنة وقورنت كل مجموعة مع مثيلتها الســنية التي ال تستخدم لغة اإلشارة 

مع املؤثرات الصوتية وقد لوحظ أن هناك فروقًا بني الطالب الذين يســتخدمون لغة اإلشارة 

املصحوبة باملؤثرات الصوتية يف رسعة اســتجابة الطالب وتحقيق نســب كبرية من األهداف 

املرجوة للعملية التعليمية باســتخدام لغة اإلشــارة ،وقد ســجل انخفاض كبري يف األخطاء يف 

استخدام مفردات لغة اإلشارة. 

دراســة روسن Rosen )200٥( تناولت التطور يف اســتخدام لغة اإلشارة األمريكية وذلك 

اعتامدًا عىل الدراسات املسحية واالستقصائية التي قام بها روسن يف مدارس الواليات املتحدة 

األمريكية مقدمًا لغة اإلشارة األمريكية كلغة أجنبية، وقدمت الدراسة معلومات عن عدد توزيع 

املدارس والطالب والفصول واملدرســني واألقســام العملية لتنفيذ الربنامج. وقد توصلت نتائج 

الدراسة إىل أن نسبة منخفضة من املدرسني حرضوا الربامج التمهيدية للمدرس يف تعليم لغة 

اإلشــارة األمريكية، وأن املقّرَرين الدراسيني الحاسمني يف إعداد املدرس هام طرق وأساليب 

التدريــب امليداين. ومن املحتمل وجود نقص يف الحصول عىل طرق تدريس مناســبة لوصف 

السامت والصفات اللغوية والنحوية، وهذا قد يخّلف نتائج وعواقب لتعليم الطالب لغة اإلشارة 

األمريكية، فالطالب الذي يتعلم لغة اإلشــارة األمريكية يفقد الفرصة لتعلم ســامت اللغة التي 

تقــدم فروقا ملحوظة تكون واضحة عىل لغته األوىل والتي متكن الطالب من تطوير مهارات 

تعلم اللغة التي ميكن أن تطبق عىل اللغات األخرى، والتضاربات يف مؤهالت املدرســني عىل 

املســتوى الوطني ميكن أن تنعكس عىل القصور يف الرباعة والتقدم وإعداد املدرســني. وهذا 

ما أظهرته نتائج الدراســة من قلة يف املدرسني املتدربني جيدًا واملؤهلني بشكل عال عىل لغة 

اإلشارة األمريكية يف املدارس الثانوية. 

دراسة موراي Murray )2006( والتي أكدت عىل أهمية استخدام لغة اإلشارة يف الفصل 

الدرايس يف دراستها التي أعدتها بكلية املجتمع يف كولومبوس، وشجعت عىل اعتامد املرتجمني 
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اســتخدام مفردات القاموس اإلشاري يف توصيل املعلومات املراد تعلمها يف الفصل ورضورة 

استخدام املؤثرات األخرى يف عملية التعلم من خالل لغة اإلشارة مثل الفيديو واألفالم وأوصت 

بشدة عىل أهمية املشاهدة البرصية للطالب الصم إىل مفردات لغة اإلشارة حتى يتم االستفادة 

منها وكذلك اســتخدام أرشطة الفيديو يف العملية التعليمية يف باقي املواد املختلفة. ورضورة 

إجــراء محادثات مبارشة مــع الطالب الصم داخل الفصل واســتطالع رأيهم يف املوضوعات 

املختلفة وذلك لالستفادة القصوى من لغة اإلشارة وتنميتها. 

دراســة حنفي )2007( حول استقصاء آراء معلمي الصم حول استخدام القاموس اإلشاري 

العريب املوحد للصم يف معاهد األمل وبرامج الدمج للصم مبدينة الرياض. والتي هدفت إىل 

التعرف إىل عىل اســتجابات بعض معلمي الصم الســتخدام اإلشــارات العربية املوحدة للصم 

)القامــوس اإلشــاري العريب املوحد للصــم( يف معاهد األمل وبرامج الدمــج للصم التي تم 

اعتــامد صورتها النهائية يف الدورة التدريبية ملدريب ومعلمي ومرتجمي لغة اإلشــارة املنعقدة 

خــالل الفرتة مــن  25-20 أكتوبر )2001( بالبحرين، وتوصلت الدراســة إىل أن املعلمني يف 

برامج دمج الصم لديهم الرغبة يف اســتخدام اإلشــارات العربية املوحدة، وأن معلمي الصم 

يف املعاهد يواجهون صعوبات إىل حد ما يف إكســاب الصم اإلشــارات العربية املوحدة التي 

ينظر إليها معظم الصم عىل أنها ليست اإلشارات التي اكتسبوها منذ الصغر. كام أنه ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية بني مســتويات الخربة ملعلمي الصم يف استجاباتهم حول استخدام 

اإلشارات التي اكتسبوها منذ الصغر. 

دراســة العمري )2009( يف دراســته حــول التعرف عىل الكفايــات الالزمة ملرتجمي لغة 

اإلشــارة من وجهة نظر الصم واملرتجمني يف اململكة العربية السعودية والذي استخدم املنهج 

الوصفي التحلييل يف دراســته وتكونت عينة الدراســة من )531( أصــم ومرتجاًم منهم 398 

أصم وصامء من املســجلني يف األندية واملراكز الثقافية النسائية يف الرياض وجدة والدمام 

باإلضافة إىل 133مرتجام ومرتجمة من املســجلني يف اللجنة السعودية لخرباء ومرتجمي لغة 

اإلشارة للصم يف اململكة العربية السعودية. ومن أهم النتائج التي وصل إليها أن أكرث الكفايات 

الالزمة ملرتجمي لغة اإلشارة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر الصم واملرتجمني هي 

الكفايات الشخصية: التي يكون فيها واثقا من نفسه وقادرًا عىل إدارة الوقت وااللتزام بأوقات 
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الحضور واالنرصاف، وأن يتقبل النقد البناء من قبل الصم واملختصني يف املجال. 

دراســة الزهراين )1430( حول التعرف عىل مشكالت الرتجمة بلغة اإلشارة من وجهة نظر 

املرتجمني واملرتجامت يف اململكة العربية الســعودية، واســتخدم املنهج الوصفي التفصييل يف 

ذلك، وتوصلت الدراســة إىل أن أكرث مشكالت الرتجمة بلغة اإلشارة من وجهة نظر املرتجمني 

واملرتجامت يف اململكة مرتبة تنازليًا حســب شــدتها هي املشــكالت املرتبطة بالشئون اإلدارية 

والتنظيمية للمرتجمني، وبيئة لغة اإلشارة وقواعد الرتجمة بلغة اإلشارة وأهمية الرتجمة وإعداد 

مرتجمي لغة اإلشــارة، واتجاهات الصم نحو املرتجمني وكفاءة مرتجمي لغة اإلشــارة. وكذلك 

أوضحت نتائج الدراســة الفروق بني استجابات املرتجمني واملرتجامت عىل استبانة مشكالت 

الرتجمة كام ييل: وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املرتجمني واملرتجامت ترجع 

ملتغري الخربة يف املحور الثالث )مشــكالت مرتبطة مبامرســات وكفاءة مرتجمي لغة اإلشــارة، 

وكذلــك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اســتجابات املرتجمني واملرتجامت ترجع ملتغري 

الخربة يف املحور الرابع. )املشكالت املرتبطة بقواعد الرتجمة بلغة اإلشارة(. 

دراسة الرتيك )2017( والتي تناولت منهج تحليل املحتوى للقاموس اإلشاري العريب األول 

والثاين للصم لنظام الفونولوجي ) الصويت ( يف لغة اإلشارة العربية للصم، واستخدم الباحث 

املنهــج الوصفــي التحلييل يف ذلك. وقد خلصت الدراســة ٕاىل وجود نظــام لغوي فونولوجي 

)صويت( يف لغة اإلشــارة العربيــة للصم. وكانت أبرز نتائج الدراســة التي ميكن الخروج بها  

وجود شــكل للكف، وحركة اليد ٔاو اليدين، واتجاه الكــف، ومكان اليد، وكذلك تعبريات الوجه 

والكتف وسائر أعضاء الجسم، كام أشارت نتائج الدراسة أيضا ٕاىل وجود أشكال للحركيات يف 

لغة اإلشــارة للصم ٕاىل حركة، توقف، حركة وتوقف، حركة وحركة وحركة وتوقف. وقد أوصت 

الدراسة ٕاىل املزيد من الدراسات التحليلية للنظم اللغوية يف لغة اإلشارة العربية للصم كنظام 

دالالت األلفاظ، والنظام اللغوي االجتامعي.

دراســة الذيابــات )2018( التي أوضحت أثر اســتخدام قاموس اإلشــارة اإللكرتوين يف 

إكساب األشخاص العاديني مهارة لغة اإلشارة واتجاهاتهم نحوه، وأظهرت النتائج أثر استخدام 

القاموس ووجود اتجاهات إيجابية ومرتفعة نحو استخدام القاموس اإلشاري لتعلم لغة اإلشارة 

وأوصت الدراسة بالعمل عىل إعداد برامج جديدة ومنوعة يف لغة اإلشارة.
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التعليق عىل الدراسات السابقة:  

مل تجد الباحثة دراسات تناولت موضوع تضمني لغة اإلشارة يف املناهج الدراسية بعينها، إمنا 

استعرضت الدراسات السابقة أهم املشكالت التي تواجه لغة اإلشارة وطريقة تدريسها يف كل دول 

العامل، وعدم وجود قاموس إشــاري موحد يعترب من أهم املشــكالت التي تواجه الصم ومعلمي 

الصــم ومرتجمي لغة اإلشــارة ليكون مرجعا واضحا حتى يتم تدريس هذه اللغة بشــكل أســهل 

وأوضح، ونستوحي من الدراسات السابقة  أهمية تعليم لغة اإلشارة للطالب والطالبات السامعني 

ملا لها من دور كبري يف تحقيق التوافق النفيس للطالب األصم من خالل عملية التواصل بسهولة 

عــن طريق لغة إشــارية واضحة بني األصــم وزمالئه العاديني، واتفقت هذه الدراســة مع كافة 

الدراســات السابقة يف املنهج املستخدم وهو املنهج الوصفي، الذي يقوم بوصف املشكلة وتحليلها 

والتوصل إىل نتائج معينة واستعراض أهم الحلول، ووضع مقرتحات ملن يأيت بعد.

اإلجراءات املنهجية للدراسة

منهج الدراســة: املنهج املناسب لهذه الدراسة هو املنهج الوصفي والذي يهدف لتوفري البيانات 

والحقائق عن املشــكلة موضوع البحث لتفســريها والوقوف عىل دالالتها )الرفاعي، 2005(، وذلك 

من خالل تحليل املحتوى، ووحدة التحليل األساســية هي الكلمة. فالوحدات التي تتخذ أداة للتحليل 

متنوعة، فقد تكون الكلمة، أو الجملة، أو الفقرة، أو فكرة وتحدد بحسب الدراسة )طعيمة، 2004(.

مجتمع الدراسة:  يتمثل مجتمع البحث يف كتب الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة.

عينة الدراسة:  كتاب الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(. 

أدوات الدراسة:

 نوع األداة: قامئة بالحروف وأهم الكلامت بلغة اإلشارة املناسبة للصف الثالث املتوسط.

الهدف من األداة: اختيار الحروف وأهم كلامت لغة اإلشارة التي تفيد الطالبات )السامعات( 

يف مساعدة الطالبات )الصم( يف التواصل.

خطوات بناء األداة: قامت الباحثة مبراجعة األدبيات والدراسات السابقة الخاصة بتضمني 

وحدات مقرتحة يف املناهج التعليمية بصفة عامة ومواد الرتبية األرسية بصفة خاصة.

الرجوع إىل الكتب املتخصصة يف موضوع الصم.. 1

خربة الباحثة يف مجال الصم.. 2
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رصدت الباحثة أهداف تدريس الرتبية األرسية بصفة عامة، وكذلك األهداف الرتبوية . 3

ملادة الرتبية األرسية كام جاءت يف وثيقة املنهج للمرحلة املتوسطة يف التعليم العام.  

قامت الباحثة بتحديد أهم نتائج الدراسات التي تفيد يف عملية اختيار الصور اإلشارية لتعليم . 4

لغة اإلشارة والتي تتفق مع وحدة املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية باملرحلة املتوسطة.

قامت الباحثة بإعداد قامئة حروف وأهم كلامت لغة اإلشارة التي ميكن تضمينها ضمن . 5

وحدة املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(.

عرض القامئة عىل مجموعة من املحكمني املختصني للتأكد من صدق األداة ومناسبتها. . 	

ثبات التحليل:

للتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة بتحليل )الكتب( عينة الدراســة، باســتخدام معادلة 

)Holsti( هولستي، وهي:

100 x عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين

عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف.

وقد بلغ معامل الثبات )صفر( وهي قيمة مناسبة ألغراض البحث.

 خطوات تحليل كتاب الرتبية األرسية:

تحديد الهدف من التحليل )مدى توافر لغة اإلشارة يف كتب الرتبية األرسية(. 1

تحديد فئات التحليل وهي لغة اإلشارة والتي تعد أداة الدراسة. . 2

اختيار الكلمة كوحدة للتحليل ومتثل املوضوعات املحددة يف أداة الدراسة.. 3

مســح كتب الرتبية األرسية وذلك بالقراءة املتأنية مع مقارنتها بأداة الدراســة وإعادة . 4

التحليل بعد أسبوعني للتأكد من ثبات التحليل.

البحث عن أي كلمة بلغة اإلشارة تتفق مع أداة الدراسة ومدى تكرارها يف الكتب.. 5

تفريغ نتائج التحليل يف جداول.. 	

 املعالجة اإلحصائية:

اســتخدمت الباحثة التكرارات والنســب املئوية، ملعرفة مدى توافر لغة اإلشــارة يف كتب 

الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط.

عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسريها

نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها:
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متثل نتائج الدراسة إجابة عن أسئلة الدراسة وهي:

أواًل: اإلجابة عن السؤال األول والذي نصه: )ما حروف وكلامت لغة اإلشارة الالزم تضمينها 

يف وحدة املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة(؟  

إن بناء أداة الدراســة وتحكيمها والتي متثل قامئة لغة اإلشــارة املناسبة للفئة العمرية من 

طالبات املرحلة املتوســطة وتتفق مع أســس بنــاء مناهج الرتبية األرسيــة يف اململكة العربية 

السعودية، تعد إجابة للسؤال األول وهي:

جدول 1: قامئة الحروف والكلامت املناسبة لتضمينها يف وحدة املهارات االجتامعية يف 

مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(

الحروف والكلامتمالحروف والكلامتم

بيت18حروف الهجاء من أ إىل ي1

هاتف19الله2

مالبس20محمد رسول الله3

مستشفى21الحمد لله4

تعب22الصالة5

إسعافات أولية23السالم عليكم	

طبيب24أنا7

دورة شهرية25أنت8

سعيد	2اسم9

حزين27مدرسة10

خائف28سؤال11

جائع29واجبات12

أكل30مرحلة متوسطة13

نقود31إعاقة سمعية14

صديق32لغة إشارة15

أهال وسهال33مرتجم لغة إشارة	1

شكرا34معلم17
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     ثانيًا: اإلجابة عن السؤال الثاين والذي نصه )ما درجة توافر لغة اإلشارة يف وحدة املهارات 

االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة(؟

لإلجابة عىل هذا الســؤال قامــت الباحثة بتحليل محتوى وحــدة املهارات االجتامعية يف 

مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوســط )الفصل األول(، وتم حساب التكرارات والنسب 

املئوية لتوافر لغة اإلشارة فيها والجدول التايل يوضح نتائج تحليل محتوى الكتب:

جدول )2(: التكرارات والنسب املئوية للغة اإلشارة املتوفرة يف وحدة املهارات االجتامعية يف 

مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(

الحروف والكلامتم
دليل املعلمةالنشاطالطالب

%ك%ك%ك

 0%0 0%0 0%0حروف الهجاء من أ إىل ي1

 0%0 0%0 0%0الله2

 0%0 0%0 0%0محمد رسول الله3

 0%0 0%0 0%0الحمد لله4

 0%0 0%0 0%0الصالة5

 0%0 0%0 0%0السالم عليكم	

 0%0 0%0 0%0أنا7

 0%0 0%0 0%0أنت8

 0%0 0%0 0%0اسم9

 0%0 0%0 0%0مدرسة10

 0%0 0%0 0%0سؤال11

 0%0 0%0 0%0واجبات12

 0%0 0%0 0%0مرحلة متوسطة13

 0%0 0%0 0%0إعاقة سمعية14

 0%0 0%0 0%0لغة إشارة15

 0%0 0%0 0%0مرتجم لغة إشارة	1

 0%0 0%0 0%0معلم17
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الحروف والكلامتم
دليل املعلمةالنشاطالطالب

%ك%ك%ك

 0%0 0%0 0%0بيت18

 0%0 0%0 0%0هاتف19

 0%0 0%0 0%0مالبس20

 0%0 0%0 0%0مستشفى21

 0%0 0%0 0%0تعب22

 0%0 0%0 0%0إسعافات أولية23

 0%0 0%0 0%0طبيب24

 0%0 0%0 0%0دورة شهرية25

 0%0 0%0 0%0سعيد	2

 0%0 0%0 0%0حزين27

 0%0 0%0 0%0خائف28

 0%0 0%0 0%0جائع29

 0%0 0%0 0%0أكل30

 0%0 0%0 0%0نقود31

 0%0 0%0 0%0صديق32

 0%0 0%0 0%0أهال وسهال33

 0%0 0%0 0%0شكرا34

يوضح الجدول السابق عدم توافر لغة اإلشارة يف وحدة املهارات االجتامعية يف مقرر 

الرتبية األرسية.

ثالثــا: اإلجابــة عن الســؤال الثالث والذي نصــه )ما آلية تضمني لغة اإلشــارة يف وحدة 

املهارات االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية للمرحلة املتوسطة(؟ 

إن وحدة املهارات االجتامعية يف مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط تعد محتوى 

ثريًا ميّكن من تضمني لغة اإلشــارة لتتحقق الفائدة من التواصل بني الطالبات )الســامعات( 

والطالبــات )الصــم(، ولقد توصلــت الباحثة آللية لتضمني لغة اإلشــارة يف وحــدة املهارات 
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االجتامعيــة مبقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوســط )الفصــل األول(، وهي عبارة عن 

أهم رموز لغة اإلشــارة التي أقرتها لجنة التحكيم بعد ما عرضت عليهم القامئة واختارت منها 

الحروف الهجائية وأهم الكلامت بلغة اإلشــارة املتفق عليها بني القواميس اإلشــارية العربية، 

واختارت الباحثة درس »آداب الزيارة« من وحدة املهارات االجتامعية للصف الثالث املتوســط 

)الفصــل األول( كنمــوذج لتضمــني بعض من لغة اإلشــارة يف محتوى الدرس ويف أنشــطته 

وتطبيقاته.  واآللية يوضحها الجدول التايل: 

جدول رقم )3(: آلية تضمني لغة اإلشارة يف درس »آداب الزيارة« يف وحدة املهارات 

االجتامعية مبقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط

الوحدات 

الدراسية
التضمنياألهدافلغة اإلشارة

وحدة املهارات 
االجتامعية

“آداب الزيارة”

-تتعرف عىل أساسيات لغة اإلشارة.السالم عليكم

- تناقش آداب الزيارة يف املناسبات 

الخاصة )زيارة ذوي االحتياجات 

الخاصة »صم«(.

-تكون قادرة عىل متثيل اسمها 

وبعض لغة اإلشارة التي تساعدها 

عىل التواصل مع الصم.

وضع لغة اإلشارة يف محتوى الدرس 

وأنشطته ويف التطبيقات.

اإلشــارة  لغــة  وضــع 

الــدرس  محتــوى  يف 

ويف  وأنشــطته 

التطبيقات.

الحمد هلل

اسم

صديق

هدية

شكرا

تفسري نتائج الدراسة: 

عدم توافر لغة اإلشارة يف مقررات الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط.. 1

توصلــت الدراســة لقامئة مكونة من حروف وأهم كلامت لغة اإلشــارة التي تناســب . 2

طالبات املرحلة املتوســطة يف حدود رؤيا لجنة املحكمني، وميكن تضمينها يف وحدة 

املهارات االجتامعية يف مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(.
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قدمت الدراسة آلية لتضمني لغة اإلشارة يف درس »آداب الزيارة« يف وحدة املهارات . 3

االجتامعية يف مقرر الرتبية األرسية للصف الثالث املتوسط )الفصل األول(.

التوصيات: 

يف ضوء نتائج الدارسة تويص الباحثة مبا ييل:

تضمــني أبجدية األصابع ولغة اإلشــارة يف كتب التعليم العــام بكافة مراحله عىل أن . 1

تتدرج وفق ما يناسب املرحلة العمرية للطالبة مع مراعاة الفروق الفردية.

إقامــة دورات تدريبيــة للمتخصصني يف بنــاء املناهج عن لغة اإلشــارة واالتجاهات . 2

العاملية يف ذلك.

إقامة برامج للمعلامت ومديرات املدارس عن لغة اإلشارة واالتجاهات العاملية يف ذلك.. 3

إعــداد دليل يوضح كيفيــة التخطيط والتنفيذ وتقويم التعلم بلغة اإلشــارة يف التعليم . 4

العام.

املقرتحات:

أثــارت النتائج التي تم التوصل إليها إىل عدد من التســاؤالت التي ميكن أن تكون أفكارا 

بحثية مستقبلية:

تضمني وحدة بلغة اإلشارة يف مقرر الرتبية األرسية ملهارات التواصل.

مدى معرفة معلامت الرتبية األرسية بلغة اإلشارة.

املعوقات التي تواجه تضمني لغة اإلشارة من وجهة نظر معلامت الرتبية األرسية.

إجراء املزيد من الدراســات حول لغة اإلشارة وتضمينها باملقررات ومبتغريات مختلفة ويف 

مناهج دراسية مختلفة.

إجراء دراسات تجريبية لدراسة أثر تعلم لغة اإلشارة عىل العالقات االجتامعية، وعىل تنمية 

اتجاهات الطالبات نحو خدمة املجتمع.

املراجع

أواًل: املراجع العربية: 
الرتيك، يوسف، الريس، طارق، والطويل، فهد. )1427(. دليل مرتجمي لغة اإلشارة يف وزارة • 

الرتبية والتعليم. الرياض: اإلدارة العامة للرتبية الخاصة.
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Inclusion of Sign Language in Social 
Skills Unit in Family Life Education
Curriculum for Intermediate Stage 

(Proposed Paradigm)

 ALANOUD SULAIMAN ALDAWOOD •

Abstract
This study aimed to build proposed conception of sign language that can be includ-

ed in family life education curriculum for Intermediate stage. The descriptive approach 
has been used to analyse the content of social skills unit in family life education cur-
riculum (Sample Study). This approach used to know the extent of availability of sign 
language in this curriculum and to see how to include the sign language, because of 
that the researcher prepares a list of the most important sign symbols that help deaf 
people to communicate easily with their colleagues who heard well. As a result, the 
study reached that the sign symbols that fit Intermediate stage girl students from the 
viewpoint of arbitrators’ committee are not available in family life education curriculum 
books (Teacher book- Work book - Student book). The study recommends including Al-
phabet fingers and sign language in general education books in all stages. This inclusion 
must be graded according to age group for student and take into account the individual 
differences. In addition to establish training courses for specialists in curricula building 
and teachers about the sign language and its global trends. 
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