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 أواًل مقدمة البحث : 
نما تقاس  أصبحت مكانة الدول فى العصر الحاضر ال تقاس بثرواتها الطبيعية، وا 
هذه المكانة بشكل أساسي بثرواتها البشرية، وباعتبار ذوى االحتياجات الخاصة جزءًا 

من هذه الثروة البشرية ؛ فإن االهتمام بهذه الفئة وتنميتها يعد تحوياًل  ال يمكن إغفاله
لقطاع معين من األفراد من مجرد كونه عبئًا على غيره إلى كونه عنصرًا بشريًا مشاركًا 

 فى عمليات التنمية بمختلف أنواعها.
وتحقيقًا لمبدأ حق ذوى االحتياجات الخاصة فى التعليم، فقد تم إنشاء مدارس 
التربية الخاصة، والتي من أهدافها تلبية االحتياجات األساسية لألطفال ذوى االحتياجات 

 التربوية الخاصة بما يتطلبه ذلك من إجراء التعديالت الضرورية لتحقيق ذلك.
ويوجد عديد من اإلعاقات التي قد تعوق الطفل عن مواصلة دراسته، وقد تحول 

ـل الدراسـي مثل أقرانـه ممن هم في المرحلة دون الوصول به إلى نفس مستوى التحصي
العمرية نفسها، وقد تكون اإلعاقة إعاقة حركية، أو عقلية أو سمعية أو بصرية تؤثر 

 بدورها على استقبال التالميذ للمعلومات.
الذي تختلف حاجاته التعليمية  الطفل هو التربوية الناحية من المعاق والطفل

فعالة  بصورة تعليمه يمكن ال بحيث العادي، الطفل تطلبهاي التي الحاجات عن والتربوية
خاصة  مواصفات ذات تعليمية ومواد تعلم، وبيئة تعليمية، برامج وجود دون مؤثرة أو

 (.1992،15)فتحي عبدالرحيم، وحليم بشاي،
وعلى ذلك فحق المعاقين فى التعليم ال يقف عند مجرد فتح مدارس للتربية 

الحق إلى ضرورة مراجعة نظام التعليم الخاص بهم لتحديد الخاصة، ولكن يمتد هذا 
المشكالت التي تعوقه عن تلبية االحتياجات الخاصة بهذه الفئة، ثم تطوير هذا النظام 

 بحيث يستطيع تلبية هذه االحتياجات.
 حيث والتعلم، عمليتي التعليم على البصرية اإلعاقة تأثير يظهر اإلطار هذا وفى

 والمهارات والمعارف المعلومات من %83حوالى استقبال عن ولةمسئ حاسة البصر إن
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واكتساب  المعلومات على الحصول فى بصرياً يعتمد المعاق فالتلميذ التلميذ، التي يتلقاها
 2004المهارات على الحواس األخرى : اللمس والسمع والتذوق )إسماعيل عبدالفتاح ،

،156.) 
 إحساسه باألشياء يكون للفرد، حيث اإلدراكية الكفاءة فى تؤثر البصرية فاإلعاقة

 المكاني، واللون، والموضع والحجم، الشكل، والتركيب، لخصائص كإدراكه ناقصا
 نماذج أن يكتسب يستطيع بصريًا ال المعاق أن بخالف وذلك والحركة، والفراغ والمسافة،
 فى المطلوب السلوك يتبنى أن يستطيع ال أنه البصرية، كما المحاكاة استنادا إلى سلوكية
 (.366 - 365، 2011 القريطي، المطلب أمين )عبد المختلفة االجتماعية المواقف

والسمع  اللمس كحاسة لديه المتبقية الحواس على اعتمادا كلياً  بصريًا يعتمد والمعاق
تقدمها  التي التعليمية الخبرات من واالستفادة به المحيطة البيئة إدراك فى والتذوق والشم

المدخل  هي فالحواس لذا الحياة، لمواجهة بإعداده تعنى التي التعليمية المؤسسات له
 (.26، 2007 موته، أبو حلمي مصطفى )حلمي التعلم لعملية الحقيقي

 الحواس أداء قوة فى تأثيرًا سيئاً  يؤثر البصر فقد وتشير بعض األبحاث إلى أن
األخرى،  الحواس فى تلقائية زيادة أو طبيعي، نمو يتبعها األخرى، وأن اإلعاقة البصرية ال

 فى يرجع إنما حواسهم، بعض فى فائقة حساسية من بصريا وما قد يالحظ عند المعاقين
 والتركيز فالتجربة ثم ومن ، للتدريب فرص من الحواس أتيح لهذه ما إلى األمر حقيقة
 أو السمع أو كاللمس المتبقية، الحواس استغالل فى أكبر أفضل ومهارة استعماالً  ينتجان
 .البصر بقايا أو الشم

وتعد حاسة السمع من الحواس القوية لدى اإلنسان فى الحصول على معلومات حول 
البيئة المحيطة به، واألشياء، والمفاهيم، وهى ذات قيمة أكثر أهمية لدى المعاق بصريًا، 

يًا ات مختلفة والمعاق بصر حيث تساعده على اكتشاف ما حوله من أشياء ومفاهيم وعالق
دائمًا يرهف سمعه إلى األصوات المختلفة التى قد ال نهتم بها نحن  -خاصة الكفيف –

 (.190، 2001المبصرين، نظرًا النشغالنا عنها بحاسة البصر)إيمان حسن زغلول،
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والطفل فى أولى مراحل حياته يرغب فى اإلستماع لألشياء المحيطة به لكى 
 تاج إلى من يساعده على التمييز بينها.يتعرف عليها، ويح

إدراكًا تامًا  ندرك ال قد أننا إذ فعالة، بطريقة السمع حاسة نستخدم ال نحن وغالباً 
حساسنا الخاص  تحت تقع والتي تحصي، وال تعد ال التي األصوات مستوى شعورنا وا 

ووعينا  إدراكنا دون تحول درجة األخرى إلى بحواسنا الالزم من أكثر مشغولون فنحن
 سمعه حاسة ينمى أن يجب بصرياً  المعاق الطفل فإن أمر من يكن ومهما لألصوات،
 .ت وكفاءة )وليام بأمان بيئته فى التجول فى النجاح لنفسه أراد إذا ممكن بأكبر قدر

 (.49، 1993 لوريتا ماكجرو، .م ، ليدون
بصريًا، ألنها  المكفوفين للتالميذ مهم أمر السمع حاسة تنمية فإن وعلى ذلك

 والمحادثة التحرك مفاتيح كذلك تعد ، المعلومات اكتساب ثم ومن التعلم أساس
 لذلك فإن ، البيئة من يتلقونها التي الصوتية اإلشارات مختلف وتفسير االجتماعية
 بصريًا. لدى المكفوفين التعلم إلحداث كبيرة أهمية ذات السمعية المهارات

 بالمشكلة :ثانيًا اإلحساس 
 نبع اإلحساس بالمشكلة من خالل :

( 10قيام الباحثة بإجراء دراسة استطالعية عن طريق المقابلة الشخصية مع عدد ) -1
من معلمي المرحلة االبتدائية "بمدرسة النور بحمامات القبة" خالل الفصل الدراسي 

لهم أثناء ، بهدف تعرف المشكالت التي تقاب2014/2015الثاني من العام الدراسى
التدريس للطالب وقد أشارت نتائج الدراسة االستطالعية إلى أنه على الرغم من اعتماد 
التالميذ المكفوفين على حاسة السمع فى استقبالهم للمعلومات إال أن المهارات السمعية 

 الالزمة لهم غير محددة بشكل واضح.
ات تؤكد على أهمية المهار  البحوث والدراسات السابقة واألدبيات ذات الصلة والتي -2

السمعية للتالميذ المكفوفين، حيث أنها داعمة لهم فى عمليتي التعليم والتعلم العتمادهم 
 Y. Wan)بشكل أساسي على حاسة السمع فى تعليمهم، من هذه الدراسات دراسة
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Catherine. et.al ,2010)   والتى أكدت على أن االعتقاد الذي كان مسلمًا به منذ
هو أن فقد البصر يتبعه تفوق فى القدرات غير البصرية هو اعتقاد خاطئ، وما قرون و 

يالحظ لدى المكفوفين من تفوق فى الوظائف السمعية ما هو إال نتيجة للتدريب المستمر 
 على استخدام الحاسة السمعية.

 المكفوفين بشكل األطفال تكيف تأكيد المعلمين أثناء إجراء المقابلة معهم على أن -3
 تنمية على التدريب المهارات، منها من العديد الحياة، يتطلب تعلم متطلبات مع فعال

 الحواس، والتدريب على تنمية المهارات السمعية.
 ثالثًا تحديد مشكلة البحث :

تتحدد مشكلة البحث فى وجود ندرة فى الدراسات التي تناولت تحديد المهارات 
بالمرحلة االبتدائية، ويمكن صياغة المشكلة فى السمعية الالزمة للتالميذ المكفوفين 

 التساؤل التالي :
 ما المهارات السمعية الالزمة للتالميذ المكفوفين بالمرحلة االبتدائية؟.1

 رابعًا أهداف البحث :
 يهدف البحث الحالي إلى:

 إعداد قائمة بالمهارات السمعية الالزمة للتالميذ المكفوفين بالمرحلة االبتدائية..1
مصادر اشتقاق قائمة المهارات السمعية الالزمة للتالميذ المكفوفين تعرف .2

 بالمرحلة االبتدائية.
 خامسًا أهمية البحث :

 ترجع أهمية البحث إلى أنه قد يفيد :     
المعلمين فى تعرف المهارات السمعية الالزمة للتالميذ المكفوفين بتلك المرحلة، .1

لتي من شأنها مساعدتهم فى عملية التدريس وكذلك إمدادهم بقائمة بهذه المهارات ا
 لتلك الفئة.
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مخططي ومطوري المناهج فى إمكانية بناء مناهج دراسية من شأنها تنمية المهارات .2
 السمعية لدى التالميذ المكفوفين فى مرحلة مبكرة.

الباحثين فى إجراء مزيد من الدراسات التي تهتم بتنمية الحواس المتبقية لدى التالميذ .3
 كفوفين.الم

 سادسًا منهج البحث :
 استخدم هذا البحث المنهج الوصفي وذلك لمناسبته ألهداف البحث.

 مصطلحات البحث : :سابعاً 
  :المهارات السمعية.1

 واالستجابة واالنتباه لألصوات، الوعي، تتضمن التي المهارات من مجموعة هي
 وتفسيرها، وتحديدهاالكلمات  على والتعرف السمعي، والتمييز محددة، أصوات إلى

 مهارات السمعية. من وغيرها اللفظية للتعليمات االختياري واالستماع
أنها مجموعة المهارات التي تتضمن المستويات  ويقصد بها في هذا البحث:

 –ي التمييز السمع –األعلى من المهارات السمعية والتي تتضمن )االنتباه السمعي 
 التذكر السمعي(. –اإلدراك السمعي 

 " :Blindالكفيف ".2
قدما بالنظام اإلنجليزي  20/200هو الشخص الذي تبلغ حدة إبصاره المركزية  

متر بالنظام المتري( في أقوى العينين، وذلك بعد محاوالت تحسينها أو إجراء  6/60)أي 
التصحيحات الطبية الممكنة لها باستخدام النظارات الطبية أو العدسات الالصقة، أو 

قدما، لكن يضيق أو يتحدد مجال  20/200حدة إبصار مركزي تزيد عن هو من لديه 
درجة بالنسبة ألحسن العينين  20إبصاره بحيث ال يتعدى أوسع قطر لهذا المجال 

(، )أنور  370،2011(، )عبدالمطلب أمين القريطى،65،2014)فاطمة محمود الزيات،
 (.441،2005النصار،ماجد العبد المنعم،
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 لنظري للبحث :اإلطار ا :ثامناً 
 المحور األول : تعريفات المكفوفين بصريًا :

وهناك العديد من التعريفات المختلفة التي تناولت هذه الفئة العتبارات متباينة 
 )طبية، قانونية، تربوية(: 

 التعريفات الطبية: -1
يعرف الكفيف من الناحية الطبية بأنه الحالة التي يفقد فيها الفرد القدرة على الرؤية 
بالجهاز المخصص لهذا الغرض وهو العين، وهذا الجهاز يعجز عن أداء وظيفته إذا 
ما أصابه خلل، وهو إما خلل طارئ كاإلصابة بالحوادث، أو خلل والدى يولد مع 

 (. 20،2009الشخص )سعيد كمال عبدالحميد،
 التعريفات القانونية: -2

 ما:ويتم تصنيف األفراد المعاقين بصرياً وفقاً للتعريف القانوني إلى فئتين رئيسيتين ه

 :Blindsالمكفوفون   -أ
من أكثر التعريفات شيوعًا ما ينص على أن الشخص الكفيف هو الذي تبلغ حدة 

وذلك بعد محاوالت متر في أقوى العينين  6/60قدم أو  20/200إبصاره المركزية 
تحسينها أو إجراء التصحيحات الطبية الممكنة لها باستخدام النظارات الطبية أو 

قدم، لكن  20/200العدسات الالصقة، أو هو من لديه حدة إبصار مركزي تزيد عن
درجة  20يضيق أو يتحدد مجال إبصاره بحيث ال يتعدى أوسع قطر لهذا المجال 

فق على هذا التعريف كل من )فاطمة محمود بالنسبة ألحسن العينين، ويت
(، )أنور النصار،ماجد  370،2011(، )عبدالمطلب أمين القريطى،65،2014الزيات،

 (.441،2005العبد المنعم،
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 :  Partially sightedضعاف البصر أو المبصرون جزئياً   -ب
متر( إلى  6/20قدم أي ) 20/70وهم من تتراوح حدة إبصارهم المركزية بين 

فى أقوى العينين، وذلك بعد إجراء التصحيحات الطبية   متر( 6/60قدم أي ) 20/200
 (.240،2010الالزمة بالنظارات أو العدسات الالصقة )عادل عبداهلل محمد،

 التعريفات الوظيفية التربوية: -3
تتباين التعاريف التربوية بين تعاريف كلية مجملة من أمثلتها التعريف الذى يرى 

هو كل من يعجز عن استخدام عينيه فى الحصول على المعرفة، وبين أن الكفيف 
تعاريف أخرى أكثر تفصياًل من أمثلتها التعريف الذى يرى أن الكفيف من وجهة النظر 
التربوية هو الشخص الذى يعجز عن استخدام بصره فى الحصول على المعرفة، كما 

جز دية وبالطرق العادية ؛ أي يعأنه يعجز نتيجة لذلك عن تلقى العلم فى المدارس العا
عن دراسة المناهج وممارسة األنشطة الموضوعة للطفل العادى، هذا وقد يكون الطفل 
مكفوفًا كلية، وقد يملك درجة بسيطة من اإلحساس البصرى الذى يؤهله للقراءة البسيطة 

 (.25،2006باألحرف الكبيرة أو المجسمة )مجدى عزيز إبراهيم، محمد السيد أحمد،
 المحور الثاني : خصائص التالميذ المكفوفين:

 :وفيما يلي أهم هذه الخصائص 
 يفتقد الكفيف عنصر الثقة بالنفس ويسود الخوف وعدم اإلحساس باألمن نفسيتهم. -1
 يلجأ الكفيف للعزلة واالنطوائية. -2
 تسهم االتجاهات االيجابية لألقران والوالدين والمعلمين نحو الكفيف فى تحسين -3

 مفهوم الذات لديه وتوافقه النفسي واالجتماعي.
يكتسب الكفيف الصور البصرية لألشياء عن طريق االقتران اللفظي باالشتراك مع  -4

 الحواس األخرى.
الكفيف أقل تذكرا لألشياء وغير قادر على الربط بين األشياء واألفكار  -5

 والموضوعات.
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 الكفيف ليس أقل ذكاًء من قرينه المبصر. -6
يكتسب الكفيف اللغة بالطريقة نفسها التي يكتسبها المبصر مع نقص فى إدراك  -7

 التعبيرات واإليماءات وحركات الجسم.
يؤدى فقدان البصر إلى زيادة اعتماد الكفيف على الحواس األخرى فى التعامل مع  -8

 البيئة المحيطة، وقد يترتب على ذلك زيادة حدة الحواس األخرى.
 السمع واللمس هما القناتان األساسيتان للتعلم لدى الكفيف. تعد حاستا -9

 المحور الثالث : احتياجات التالميذ المكفوفين:
 أواًل : االحتياجات النفسية واالجتماعية :
( أهم االحتياجات النفسية 59،2003يحدد )عبدالرحمن إبراهيم حسين،

 واالجتماعية للطفل الكفيف فيما يلي :
أن يشعر بقيمته الذاتية، وأنه قادر على النجاح، وأنه موضع تقدير يحتاج الكفيف  -1

 ومقبول من الناس وأن له دورًا في المجتمع كأي فرد عادى.
يحتاج الكفيف إلى الحرية في الخروج للمجتمع، واختيار األصدقاء، وتلبية احتياجاته  -2

 بالطريقة التي يريدها في الوقت الذي يريده.
االنتماء، وتكوين عالقات مع اآلخرين، والشعور بأن اآلخرين يقدرونه يحتاج إلى  -3

 وأنه مرغوب اجتماعيًا.
يحتاج إلى الثقة في نفسه، وأنه مستقل، ويستطيع االعتماد على نفسه في القيام  -4

 باألعمال المتعلقة به، ويحتاج أيضًا الشعور بأنه قادر على مساعدة اآلخرين.
 والشعور بالرضا عنها وعن اآلخرين.يحتاج إلى فهم نفسه  -5
 يحتاج إلشباع ميوله وتنمية استعداداته وفق ظروف إعاقته. -6
 يحتاج إلى اكتساب عادات ومهارات الحياة اليومية السليمة. -7
 يحتاج إلى اكتساب القيم الجمالية وأساليب التعبير الفنية. -8
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 ج إلى الرعاية واالهتمام بحيثيحتاج إلى الشعور باألمن وعدم الخوف، وكذلك يحتا -9
 يشعر أيضًا باستقاللية وحرية.

 ثانيًا : االحتياجات التعليمية :
(، )فاطمة محمود 174،2012يشير البحث الحالي وكل من )السيد عبدالقادر شريف،

( إلى مجموعة من االحتياجات التعليمية التي يجب أخذها في 65،2014الزيات،
المكفوفين من معلمين وواضعي مناهج وباحثين، وفيما االعتبار لكل من يتعامل مع 

 يلي أهم هذه االحتياجات :
الحاجة إلى إتقان المهارات اللمسية )مثل لغة برايل قراءة وكتابة(، حيث يحتاج  -1

الكفيف إلى تعلم القراءة والكتابة بطريقة تختلف عن تعلم المبصرين، وكذلك يحتاج إلى 
تقان معالجة األشياء وتمييزهإتقان استخدام التقنيات الح ا ديثة التي تعتمد على اللمس، وا 

 لمسيًا.
دراك داللتها،  -2 الحاجة إلى إتقان المهارات السمعية كتمييز األصوات المتنوعة وا 

دراك االختالف في أصوات األماكن واآلالت وأصوات الطبيعة، وتعرف مكان إصدار  وا 
قى السمعي مثل إدراك األلحان والنغمات الصوت واتجاهه، وأيضًا تنمية الحس الموسي

 واإليقاعات.
الحاجة إلى وسائل تعليمية خاصة تتناسب مع ظروف إعاقتهم، حيث يعتبر الطالب  -3

المكفوفون أكثر حاجة من أقرانهم إلى الوسائل التعليمية لتعويض الحرمان البصري، 
اهج، أو منة في المنولتكوين صورة حسية عن كثير من المفاهيم والظواهر سواء المتض

 الخرائط البارزة(. –التسجيالت السمعية  –في البيئة المحيطة )مثل المجسمات 
الحاجة إلى تنمية القدرة على التخيل من خالل قصص وروايات ومواقف خيالية  -4

 معينة.
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الحاجة إلى تدريب وتنمية الحواس األخرى، وذلك لتعويض كف البصر، حيث إن  -5
كالسمع واللمس والتذوق والشم تعد القنوات التي يعتمد عليها الكفيف  الحواس المتبقية

 في إدراك البيئة من حوله والتعامل معها.
يحتاج إلى الخبرات المباشرة دائمًا بجانب اللغة اللفظية، خاصة الخبرات التي يمكن  -6

 أن يحصل عليها من حواسه األخرى كالسمع واللمس.
مهارات الحركة والتنقل من مكان آلخر في بيئته المحيطة، الحاجة إلى التدريب على  -7

حتى يشعر باالستقاللية في قضاء بعض احتياجاته، وبالتالي يتحقق له التوافق، كما 
 يحتاج إلى التدريب على وسائل الحركة اآللية.

 يحتاج إلى تزويده باإلثارة السمعية الكافية والتواصل معه بشكل متكرر. -8
ستخدام الكمبيوتر في التعليم، وذلك باستخدام برامج قارئات الشاشة، يحتاج إلى ا -9

 أو عن طريق اللمس باستخدام مسطرة اللمس.
يحتاج إلى الجلوس في المكان المناسب الذي يمكنه من المشاركة في األنشطة  -10

 الصفية.
المحور الرابع : توظيف حاسة السمع في عمليتي التعليم والتعلم للتالميذ 

 فوفين:المك
تعد حاسة السمع أهم حاسة في حياة المكفوف اليومية، فعن طريقها يستكشف 

من االنطباعات الحسية تقدمها األذن  %75البيئة المحيطة به، فقد أثبتت التجارب أن 
للمكفوف، حيث تساعده في معرفة المسافة واالتجاه والكثير من المعلومات عن البيئة 

 (.81،2004ميد بيومي،التي يعيش فيها )محمد عبدالح
وتزداد حاسة السمع حدة وقوة لدى فاقدي البصر، وهذه هي النتيجة الطبيعية 
الزدياد استعمالها والضطرار المكفوف إلى االعتماد عليها كليًا، لذلك تقوى لديه هذه 
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الحاسة بدرجة كبيرة وتزداد كفاءته وقدرته على استعمال أذنيه أكثر من ذي قبل 
(E.Chapman,1980,p75.) 

على  Y. Wan Catherine. et.al ,2010)وفى ذات اإلطار أكدت دراسة )
أن االعتقاد الذي كان مسلمًا به منذ قرون وهو أن فقد البصر يتبعه تفوق فى القدرات 
غير البصرية هو اعتقاد خاطئ، وما يالحظ لدى المكفوفين من تفوق فى الوظائف 
السمعية ما هو إال نتيجة للتدريب المستمر على استخدام الحاسة السمعية، كما أكدت 

 11منهم إعاقة خلقية منذ الوالدة، 11مكفوف ) 33طبيقها على الدراسة أيضًا، التي تم ت
مبصرًا على أن أداء المكفوف كان أفضل من  33إعاقة قديمة( و  11إعاقة حديثة، 

أداء المبصر على مستوى وظائف اإلدراك الحسي السمعي، وقد تم مالحظة هذه الميزة 
ى انت أكثر وضوحًا لدلدى األشخاص الذين أصيبوا بفقد البصر منذ عمر مبكر، وك

األشخاص الذين أصيبوا بفقد البصر منذ الوالدة، وهذا يؤكد على أن االنتباه المبكر 
لتنمية المهارات السمعية هو البداية الصحيحة للقضاء على مشكالت التعلم الخاصة 

 بهؤالء األفراد.
( إلى أهمية اهتمام 38،2007وفى هذا اإلطار يشير )حلمي مصطفى أبوموته،

لمسئولين عن تربية المكفوف بتدريبه على استخدام حاسة السمع، فتنمية حاسة السمع ا
أمر مهم للطالب المكفوفين ؛ ألنها أساس التعلم الشفوي والقراءة، وكذلك مفاتيح التحرك، 
والمحادثة االجتماعية وتفسير مختلف اإلشارات الصوتية التي يتلقونها من البيئة، لذلك 

 معية  ذات أهمية كبيرة إلحداث التعلم.فإن المهارات الس
ويمكن تقسيم األصوات فى البيئة التعليمية إلى )أصوات تخاطبيه، وأصوات بيئية 
نابعة من األشياء والمخلوقات المحيطة(، وهذه األصوات يرتبط بها الفرد فى ثالثة 

 ( :190، 2001مستويات هي)إيمان حسن زغلول،
ن موجات صوتية محددة واستشعارها فى المخ.السماع : ويقصد به استقبال األذ 
.اإلنصات : ويقصد به تمييز الصوت عن غيره وتحديد ما يعبر عنه هذا الصوت 
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 الفهم السمعى : ويقصد به اإلدراك العقلي للصوت وفهمه والحصول على خبرة أو
 (.190، 2001معلومة عن الصوت المسموع)إيمان حسن زغلول،

لفرد المعاق أن يصل إلى المستوى الثالث، ولكى يصل ولكى يتحقق التعلم البد ل
إلى هذا المستوى البد من تنمية مهارات االستماع لديه عن طريق التدريبات، بدءًا من 
تدريبات تحديد مدى قوة السمع الى التدريبات التى تجعل الفرد يتكامل فى منظومة 

 سمعية، ويحقق األهداف التعليمية من خاللها. 
( على أن المعاق بصريًا يتزود 404،2011دالمطلب أمين القريطي،كما أكد )عب

بكثير من المعلومات عن العالم الخارجي عن طريق المثيرات السمعية المختلفة، 
كاألصوات البشرية والحيوانية، وحفيف األشجار، وخرير المياه، وتالطم األمواج، 

 وأصوات الرياح واألمطار، ووسائل النقل والمواصالت.
 مل تدريبات حاسة السمع لدي المعاقين بصريًا ما يلي:وتش

 تنمية مقدرة الطفل على التعرف على حسن اإلصغاء واالنتباه لألصوات المحيطة
دراكها.  به، والوعي بها وا 

 تنمية مقدرة الطفل على التعرف على األصوات، والتمييز بينها وتعيين هويتها
 وداللتها.

 االتجاه الذي يصدر منه الصوت أو تحديد موقعه وما مساعدة الطفل على تحديد
( ، )أعلى تحت –يتطلبه ذلك من تعلم بعض المفاهيم المكانية الالزمة لذلك ) فوق 

 جنوب(. –غرب(، )شمال  –يسار(، )شرق  –أسفل(، )يمين  –
 تنمية مهارة الطفل على تحديد المسافة التي يصدر من عندها الصوت )قريب– 

 بعيد(.
الطفل على استخدام األصوات كإشارات سمعيه هادية له فى التحرك داخل  مساعدة

 بيئته بأمان وكفاءه.
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 وينبغى أن ننمى قدرة الطفل على ما يلى:
 دراكها : حيث يجب مساعدة الطفل إلدراك األصوات المحيطة الوعى باألصوات وا 

 به وفى داخله، واألصوات التى يقوم بإحداثها ومالحظتها جيدًا.
 ف األصوات : إحاطة الطفل بالتعريف لماهية األصوات المألوفة وغير المألوفة تعر

 ومدى نفعها أو خطورتها.
 تحديد موقع األصوات : حيث يجب أن يحدد الطفل مصدر الصوت واتجاهه، وهل

هناك عائق يحول بينه وبين الشئ مصدر الصوت؟ وهل هذا المصدر ثابت أم 
 واحد أم من عدة أماكن معًا؟.متحرك؟ وهل الصوت يصدر من مكان 

 تمييز األصوات : يقصد به اإلدراك العقلى للصوت وفهم معناه، وعالقته بما يحيط
 (.50 - 1993،49 لوريتا ماكجرو، .م ، ليدون .ت )وليامبنا من أشياء ومدى أهميته 

 يجب إذ : ومتساوية مهمة مجاالت أربعة إلى األصوات استخدام تقسيم ويمكن
دراكه بالصوت الطفل وعى نوقظ أن أوالً   عليه يتعرف أن ذلك بعد عليه ثم ، له وا 

 معينًا من صوتاً  يلتقط أن الصوت لموقع تحديده عند عليه يتحتم وقد . موقعه ويحدد
األخرى التي ال تحمل قيمه بالنسبة له، أي يتحتم على الطفل  األصوات مجموعة بين
 (.50، 1993 لوريتا ماكجرو، .م ، ليدون .ت )وليام بذكاء األصوات استخدام يتعلم أن

( مجموعة 235،1998ولتنمية وتدريب حاسة السمع حددت )منى صبحي الحديدي،
 من األفكار التي تستخدم فى تنمية المهارات السمعية منها ما يلي :

.البدء بأصوات واضحة يبدو الفرق بين وجودها وعدم وجودها واسعًا 
 والقصص واسترجاعها.التدريب على حفظ األغاني 
.التدريب على معرفة الفكرة الرئيسية فى النصوص المسموعة 
.التنبؤ بالنواقص السمعية فى المسجل والنصوص والقصص 
.ملء الفراغات فى الجمل المقدمة شفويًا 
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( بعض الطرق لتدريب 2005وقد حدد كل من )ايهاب الببالوى، محمد خضير،
 الستماع ومن هذه الطرق :الطفل الكفيف على تنمية مهارات ا

.جذب انتباه الطفل إلى ما يمكن االستماع إليه بطريقة مشوقة وممتعة 
 استخدام إستراتيجية قص القصص، ثم تكليف الطفل بإعادة ما استمع اليه ومحاولة

 تلخيصه واستخالص األفكار األساسية للقصة.
.االستماع إلى األشرطة المسجلة و التعليق عليها 
تخلص من التشتت و عدم التركيز بعدم إطالة زمن االستماع وجعله على محاولة ال

 فترات مناسبة.
.تشجيع الطفل على االستماع و تعزيزه على ذلك 
.االستعانة بأشخاص آخرين للتدريب على تمييز األصوات 
.إجراء عملية التعلم في جو من الهدوء و األمان و التنظيم 
عطاء وقت كاف الستيعابها.تركيز االنتباه على النقاط المهم  ة وا 
 تدريب الطفل على عملية التواصل المنظم وخاصة مع اآلخرين كمعرفة وقت

 االستماع ووقت التحدث أو الرد وهكذا. 
وعلى ذلك يعد اإلدراك السمعي من أهم المتطلبات األساسية لعملية التعلم، 

ف إما إلى ل، فيلجأ الكفيوخاصة أن هناك موادًا تعليمية وثقافية ال تكتب بطريقة براي
ما إلى المبصرين ليقرأوا له، وعند استخدام أي الطريقتين  استخدام األشرطة المسجلة، وا 
فالبد من توافر قدرة الكفيف على فهم المعلومات التي يستمع إليها، وتمر عملية تنمية 
اإلدراك السمعي لدى الطفل الكفيف بعدة مراحل هي )خليل عبدالرحمن 

 ( :145،2005( ، )محمد حيدر اليماني،92،2010المعايطة،
وذلك من خالل إثراء بيئة الطفل باأللعاب واألدوات التي  الوعي واالنتباه للصوت : -1

دراك كم كبير من أصوات البيئة المحيطة به.  تصدر أصواتًا، حتى يستطيع وعى وا 
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لة يميز المرحتمييز الصوت والتعرف عليه، وفى هذه االستجابة ألصوات محددة :  -2
 الطفل بين األصوات المختلفة والمتشابهة.

لتعلم ا فتمييز الصوت يعمل بماثة مؤشر على أنتمييز الصوت والتعرف عليه :  -3
إلى أن هناك اختالفًا بين صوت اإلنسان واألصوات  وينتبه الطفل، والذاكرة يتطوران

 ه.مصدر الصوت والتوجاألخرى، وهذا االنتباه يسهم فى تطوير القدرة على تحديد 
وفى هذه المرحلة يتعرف أسماء األشياء التي تتكرر تعرف الكلمات وتفسيرها :  -4

على مسمعه، ويتعرف األشياء نتيجة إقران الفعل بالشئ، وهذه مهارة عليا بالنسبة للطفل 
 الكفيف ألنها تحتاج إلى تدريب مستمر، وذلك لكثرة أصوات األشياء المحيطة به.

ويشير ذلك إلى اختيار أصوات محددة من بين مجموعة ماع االنتقائي : االست -5
أصوات واختيار األشياء المهمة فى تلك اللحظة، ويحتاج االستماع االنتقائي إلى تركيز، 
نما يحتاج  وللتأكد من وصول الطفل إلى هذا المستوى ال يكفى أن يقول أنه سمع، وا 

 إلى ترجمة ما سمعه إلى فعل.
وهو أعلى مستوى من مستويات التطور اإلدراكي السمعي، االستماع للتعلم :  -6

فهناك مهارات ضرورية للتقدم األكاديمي والمعرفي، والفكرة األساسية هنا هي تدريس 
عادات دراسية سمعية يستفيد منها الطالب الكفيف حيث يتعلم االستماع إلى شئ جديد 

 سب.ويربطه بشئ تعلمه سابقًا بشكل منا
ويمكن تطوير المهارات السمعية الخاصة بالتعلم لدى الكفيف كما حددتها )منى صبحي 

 ( على المستويات الثالثة التالية :324،1998الحديدي،
 تحليل المثيرات السمعية: -1

 وتتضمن عملية تحليل المثيرات السمعية ما يلي :
ر طفل الكفيف على تطويهنا يجب أن يقوم المعلم بمساعدة الاالنتباه السمعي :  -أ

مهارة االنتباه السمعى ؛ كالتمييز بين أصوات الحيوانات واألدوات المستخدمة فى غرفة 
 الصف.
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فمساعدة الكفيف على تحديد مصادر األصوات تساعده تحديد مصدر الصوت :  -ب
 فى معرفة العالقات بين االتجاه، والمسافة، والفراغ.

ذات األهمية وتجاهل المثيرات السمعية التي ليس  التركيز على المثيرات السمعية -ج
 لها عالقة بالموقف.

 تنظيم المعلومات السمعية : -2
وتشتمل عملية تنظيم المعلومات على فهم التلميذ معنى ما يقال له، وتتضمن عملية 

 تنظيم المعلومات السمعية ما يلي :
لة وف أو الكلمات المنفصوالمقصود بذلك هو قيام الطفل بدمج الحر دمج األصوات :  -أ

 ليكون منها كلمات أو جماًل ذات معنى.
تشير الذاكرة السمعية إلى قدرة الطفل على تذكر كل ما يسمعه  التذكر السمعي : -ب

حسب الترتيب نفسه الذي ورد به، وتساعد هذه المهارة الطفل الكفيف على إتباع 
 التعليمات وتذكر القوائم.

ات المفقودة ) كاألحرف الناقصة( فى الكلمات والجمل القدرة على تعرف الحلق -ج
 المسموعة.

 استيعاب اللغة الرمزية : -3
 وتتضمن عملية استيعاب اللغة الرمزية ما يلي :

إن ما يدل على هذه القدرة هو النمو اللفظي لدى الطفل،  االستقبال السمعي : -أ
تعلقة جابة عن األسئلة المفالطفل الذي يفتقر إلى هذه القدرة سيواجه صعوبة فى اإل

 بالمادة السمعية، وهو عادة ال يستمتع بالمحادثة ويواجه صعوبة فى فهم الكتب الناطقة.
يشير إلى القدرة على ربط الكلمات بعضها ببعض بشكل منطقي،  الترابط السمعي : -ب

 وبدون هذه المهارة تكون إجابات الطفل عن األسئلة غير مناسبة وغير منطقية.
وهو مصطلح يشير إلى القدرة على تطوير المهارات السمعية  الستيعاب السمعي :ا -ج

 والتفكير أيضا.
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جراءاته : : تاسعاً   خطوات البحث وا 
 لإلجابة عن التساؤل الذى سبق ذكره اتبع البحث الحالي اإلجراءات التالية :

دائية :االبت أواًل : تحديد المهارات السمعية الالزمة للتالميذ المكفوفين بالمرحلة 
وقد اعتمدت الباحثة فى تحديدها لتلك المهارات على الدراسات والبحوث السابقة ذات 
الصلة بموضوع البحث الحالي، وقد تم تحليل هذه الدراسات وفحصها وذلك حتى تتمكن 
الباحثة من  صياغة قائمة بأهم تلك المهارات والتي من شأنها مساعدة التلميذ الكفيف 

علمه فيما بعد، وقد توصلت الباحثة من خالل تحليلها لتلك الدراسات إلى على عملية ت
إعداد قائمة بالمهارات السمعية الخاصة بتعلم التلميذ الكفيف وتضمنت تلك القائمة أربعة 

 سمعي(.التذكر ال –اإلدراك السمعي  –التمييز السمعي  –مستويات : )االنتباه السمعي 
فى صورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين ومن ثم تم عرض هذه القائمة  

المتخصصين فى مجالي التربية الخاصة ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية وذلك 
 بهدف استطالع آرائهم حول :

.مدى أهمية كل عنصر من عناصر القائمة للتلميذ الكفيف 
.الدقة العلمية والصياغة اللغوية لعبارات القائمة 

فى الخانة التي تعبر عن آرائهم، واقتراح ما يرونه  ( √ )المة وذلك من خالل وضع ع
 وذلك من خالل إضافة أو تعديل أو حذف أي عبارة من عبارات القائمة.

وقد تم إجراء التعديالت المقترحة على بنود القائمة ومن ثم تم التوصل للقائمة فى 
( 16كمين )ا وفقًا آلراء المحوقد بلغ عدد المهارات بالقائمة بعد تعديله صورتها النهائية،

 مهارة، هما كالتالي :
 المستوى األول : االنتباه السمعي ويتضمن :

 يحدد التلميذ هوية الصوت الذي يسمعه. -1
 يتعرف التلميذ على أسماء األشياء المألوفة. -2
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 يتعرف التلميذ على ماهية األصوات غير المألوفة. -3
 ويتضمن :المستوى الثاني : التمييز السمعي 

 يميز التلميذ بين األصوات المرتفعة واألصوات المنخفضة. -1
 يميز التلميذ بين األصوات القريبة واألصوات البعيدة. -2
يتعرف التلميذ على صوت محدد من بين مجموعة من األصوات عند وجود  -3

 الضوضاء.
 يميز التلميذ بين أصوات األشياء المختلفة في بيئته. -4

 الث : اإلدراك السمعي ويتضمن :المستوى الث
 يربط التلميذ بين أسماء األشياء ووظيفتها. -1
 يذكر التلميذ خبرة أو معلومة عن النص المسموع. -2
 يضع التلميذ عنوانًا معبرًا لما سمعه. -3
 يتنبأ التلميذ بما سينتهي إليه أحداث النص السمعي. -4

 المستوى الربع : التذكر السمعي ويتضمن :
 يتذكر التلميذ تسلسل األحداث من النص السمعي. -1
 يشرح التلميذ ما سمعه من معلومات. -2
 يستنتج التلميذ الفكرة العامة التي يدور حولها النص السمعي. -3
 يستنتج التلميذ األفكار الجزئية في النص المسموع. -4
 يلخص التلميذ ما سمعه من معلومات. -5
شتقاق قائمة المهارات السمعية التي تم التوصل إليها من ثانياً : وقد قامت الباحثة با

 مصادر متنوعة منها :
الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي والتي اهتمت بالتأكيد  -1

 على االهتمام بالحواس المتبقية لدى التالميذ المكفوفين.
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تحديد خصائص التالميذ المكفوفين، وقد استعرض عديد من الباحثين الخصائص  -2
صائص فى وقد تمت اإلشارة إلى تلك الخالنفسية واالجتماعية والعقلية واللغوية للمكفوفين، 
 الجزء الخاص باإلطار النظري للبحث الحالي.

 تحديد حاجات التالميذ المكفوفين.  -3
 قد توصلت إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي للبحث الحالي. تكون الباحثةوعلى ما سبق 

 عاشرًا توصيات البحث :
 من خالل النتائج التى تم التوصل إليها فإنه يمكننا استخالص التوصيات التالية :

 اإلفادة من نتائج البحث الحالى على المستوى التطبيقى.  -1
كل اصة بشكل عام والمكفوفين بشاالهتمام بكل ما يخص تعليم ذوى االحتياجات الخ -2

 خاص.
توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى تنمية الحواس المتبقية لدى التالميذ  -3

 المكفوفين. 
توظيف الموسيقى والمؤثرات الصوتية فى مختلف المقررات التعليمية التى يدرسها  -4

ن خالل وصل اليها مالتالميذ المكفوفين، واستخدامهم فى تنمية المهارات التى تم الت
 البحث الحالى.
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