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  :المستخلص
التعـــرف علـــى خبـــرات بعـــض الـــدول فـــى مجـــال تعلـــیم ذوى االحتیاجـــات   إلـــىهـــدف البحـــث

قیــق الهــدف اســتخدم البحــث المــنهج ٕالخاصــة الــسمعیة وامكانیــة اإلفــادة منهــا فــى مــصر، ولتح
یحتـاج تطبیـق أهـداف تعلـیم ذوى : الوصفى والمنهج المقارن، وتوصـل البحـث لعـدة نتـائج منهـا

االحتیاجــات الخاصــة الـــسمعیة بمــصر متطلبـــات ال تــستطع میزانیـــة التعلــیم تحقیقهـــا فــى ظـــل 
 فــى تعلــیم ذوى تقــوم الجمعیــات األهلیــة بمــصر بــأدوار عدیــدة. األوضــاع االقتــصادیة الحالیــة

االحتیاجات الخاصة السمعیة، ورغم ذلك یواجه عمل تلك الجمعیات معوقات إداریـة وتنظیمیـة 
تقـــوم فلـــسفة تعلــیم ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة الـــسمعیة بــدول المقارنـــة، علـــى االحتـــواء . كثیــرة

ًالكامــل فــى المدرســة العادیــة بــدمجهم كلیـــا أو جزئیــا أو فــى فــصول خاصــة بالمدرســة د یوجـــ. ً
كمــا توصــل . تعــاون بــین مــدارس الــدمج التعلیمــى ومــدارس التربیــة الخاصــة فــى دول المقارنــة

بنــاء منظومــة تــشرف علیهــا لجنــة مختــصة إلعــداد وتنفیــذ : البحــث لعــدد مــن التوصــیات منهــا
ًمؤتمرات وندوات دوریة؛ بحیث تكون نتائج تلك المؤتمرات والندوات رافدا أساسیا لتطویر تعلیم  ً

تنمیــة المــوارد المالیــة مــن خــالل مــوارد جدیــدة؛ كــالمنح والــشراكات . یاجــات بمــصرذوى االحت
والمــسئولیة المجتمعیــة للــشركات والمــصانع ونظــام الوقــف الخیــرى ومنظمــات المجتمــع المــدنى 

  .واستثمار العائد واالستفادة من إنتاجه
  .، نظام تعلیمعض الدولالخاصة السمعیة، خبرات باإلعاقة، ذوى االحتیاجات  :الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 
The present research aimed to investigate the experiences of some 
countries in the field of education in terms of the students with special 
hearing needs and the possibility of benefiting from them in Egypt. To 
achieve this goal, the researher made use of the descriptive and the 
comparative approaches. The results of the research revealed that the 
implementation of the goals of education for students with special 
hearing needs in Egypt requires lots of equipment that the education 
budget cannot bear in the light of the current economic conditions. In 
Egypt, civil organizations play many roles in educating for students 
with special hearing needs, and the work of these organizations face 
many administrative and organizational obstacles. The philosophy of 
education for students with special hearing needs in comparative 
countries is based on full or partial inclusion in the regular school by 
integrating them in the whole or in part or in special classes of the 
school. Furthermore, there is cooperation between education in the 
inclusive schools and the schools of special education in target 
comparative countries. The research recommended developing a 
system supervised by a specialized committee to prepare and 
implement periodic conferences and seminars so that the results of 
those conferences and seminars will be an essential component in the 
development of education for students with special needs in Egypt. 
Development financial resources through new resources; such as 
grants, partnerships, and social responsibility, for companies, factories, 
charitable endowment system, and civil society organizations, 
investigating the returns and benefiting from its production. 
Keywords: disability, people with special hearing needs, experiences 
of some countries, education system. 
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  :مقدمة
تمثل قضیة تعلیم الفئات الخاصة واحدة من المحكات التي من خاللها یمكن الحكم 
ًعلى مدى تحقیق دولة العدالة التعلیمیة بها من عدمه؛ كما یمكن أن یعد محكا فى الحكم 

  .ًعلى مدى تقدم دولة تعلیمیا بین دول العالم
دولة ) 191(قت علیها من اتفاقیة حقوق الطفل والتي صد) 23(ولقد أكدت المادة 

من بینها مصر على أن األطفال ذوي اإلعاقات لهم الحق في التعلیم بشكل یؤدي لتحقیق 
من )2/28(أقصى تكامل اجتماعي وأقصى تنمیة فردیة ممكنة، وبربط هذه المادة بالمادتین

وأنه نفس االتفاقیة، نجد التأكید على أن األطفال ذوي اإلعاقات مستهدفون من قبل التعلیم 
الندسون، (من الواجب توفیره لهم؛ كلما أمكن فى المدارس العامة مع األطفال اآلخرین 

1999 :197(  
إن قضیة المعاقین واحدة من المشكالت التي تواجهها المجتمعات الحدیثة، فمن 

من سكان )  ٪10(م، أن هناك حوالى 2006خالل ما أعلنته منظمة الصحة العالمیة فى 
الجدیر ذكره هنا ـ أن المعدل السابق هو المعدل العالمى، ویوجد تفاوت أي مجتمع ـ ومن 

من سكان الدول المتقدمة، %) 8(كبیر بین دول العالم المتقدم والنامي، فبینما یشكل المعوقون
ًبالدول األكثر تخلفا، كما یوجد %) 20 :%13.5(یرتفع هذا المعدل بالدول النامیة ما بین 

دمة والنامیة في معدالت الزیادة السنویة للمعاقین، فبینما یبلغ تباین بین الدول المتق
 ًسنویا بالدول النامیة%) 2.56(ًسنویا بالدول المتقدمة، نجد أنه یرتفع لـ%) 0.75(

(sohag, 2013) ،( ،91:  2007عبد الرحمن(  
وتأتى مدارس األمل بمصر فى طلیعة المؤسسات المسئولة عن تربیة ذوى اإلحتیاجات 

عیةوتأهیلهم للقیام بدورهم كجزء من القوى البشریة، ومن هذا المنطلق؛ فإن المدارس السم
المعهود إلیها تعلیم هذه الفئة تحتاج لتطویر مستمر فى عناصرها وخدماتها التربویة، خاصة 

  .وأن بعض الدراسات أثبتت أن هذه المدارس بها عدید من أوجه القصور
  :مشكلــة البحث وتساؤالته

ًتعلیم الطفل المعاق سمعیا بدایة التواصل مع العالم الخارجى، ومن خاللها یعتبر 
 أن یتأثر الطفل بما یوجد فى البیئة المدرسیة، وعن - من المفترض- وأثناء فترة الدراسة 

ًطریقها یكتسب المعاق سمعیا جوانب التفكیر والسلوك وتنمیة قدراته، ویالحظ أن مدارس ذوى 
عبد المعطى، (مصر تعانى عدة مشكالت وجوانب قصور منها اإلحتیاجات السمعیة ب

  )2002عبده، (، ) 2007جهاز التعبئة العامة واإلحصاء، (، ) 2010
  .ٕضعف مستوى أداء المعلمین وقصور أسالیب اختیارهم واعدادهم .1
  .قصور طرق وأسالیب التدریس المستخدمة .2
الجماعي غیر مجدى لهم؛ ًتوجد فروق بین األطفال المعاقین سمعیا؛ لذلك فالتعلیم  .3

  .لذا یجب تفرید التعلیم
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  .ضعف اإلمكانیات المادیة وقصور األبنیة التعلیمیة بهذه المدارس .4
ًقصور الخدمات التعلیمیة والصحیة والتأهیلیة والترفیهیة لمدارس المعاقین سمعیا،  .5

  .وعدم تغطیتها إال نسبة قلیلة من ذوى االحتیاجات السمعیة
ات السمعیة بمصر بعیدة عن التطویر السائد ببعض الدول، مدارس ذوى اإلحتیاج .6

  .منها  خاصة المتقدمة
٪ من سكان مصر، یعانون من إعاقات سمعیة 3تشیر اإلحصاءات أن أكثر  .7

  .مختلفة
  :وعلى ذلك یمكن تحدید مشكلة البحث الحالى فى التساؤال لتالیة

  یاجات الخاصة السمعیة؟ما مفهوم اإلعاقة السمعیة وفلسفتها ونظم تعلیم ذوى االحت .1
  ما واقع نظام تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر؟ .2
  ما الخبرات العالمیة لنظم تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة ؟ .3
ما أوجه االستفادة من الخبرات العالمیة فى نظام تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة  .4

  السمعیة بمصر؟
  :أهداف البحث

حث فى تطویر نظام تعلیم ذوى اإلحتیاجات السمعیة بمصر؛ من تتحدد أهداف الب
  :خالل تحقیق األهداف التالیة

التعرف على األسس النظریة لمفهوم وفلسفة ونظم تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة  .1
  .السمعیة

  .دراسة واقع نظام تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر .2
  .م ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیةتقدیم خبرتین عالمیتین فى مجال تعلی .3
بیان أوجه االستفادة من الخبرات العالمیة فى نظام تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة  .4

  .السمعیة بمصر
  :أهمیــة البحث

  :تظهر أهمیة البحث فى العدید من النقاط لعل أهمها           
ن منظور یحتاج ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر للرعایة والعنایة م .1

  .اجتماعى واقتصادى
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أن ذوى اإلحتیاجات السمعیة فئة موجودة فى أى مجتمع ال یمكن إغفالها أو إهمال  .2
  .حقوقها فى الحصول على مختلف الخدمات التربویة واإلجتماعیة

   :منهــجیة البحث
اعتمد الباحث على المنهج الوصفى والمنهج المقارن للتعرف على خبرات بعض 

   .ٕتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة السمعیة وامكانیة اإلفادة منها فى مصرالدول فى مجال 
  :حــدود البحث

اقتصرت الدراسة على نظام تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة فى مراحل 
التعلیم قبل الجامعى بمصر وخبرات كل من الوالیات المتحدة األمریكیة وألمانیا فى نفس 

أهداف تعلیم ذوى : (على المحاور التالیة فى دول المقارنةالمرحلة، واقتصرت الدراسة 
االحتیاجات السمعیة، الدمج التعلیمى، السلم التعلیمى، القائمون بتعلیم ذوى االحتیاجات 

  ).الخاصة السمعیة، شروط القبول، الخطط والمناهج والمقررات الدراسیة، التقویم
  :مصطلحـات البحث

  :ات المستخدمة بالبحثفیما یلى أهم المصطلح         
حرمان الطفل من حاسة السمع إلى درجة تجعل الكلم " تعرف بأنها :اإلعاقة السمعیة  - 1

المنطوق ثقیل مع استخدام المعینات أو بدونها، وتشمل اإلعاقة السمعیة األطفال الصم 
  . )10: 2018الجریدة الرسمیة، (وضعاف السمع 

قد قدرته على السمع، ونتیجة لذلك ال یستطیع هو الطفل الذى ال یسمع، وف: الطفل األصم - 2
" اكتساب اللغة بشكل طبیعى بحیث ال تصبح لدیه القدرة على الكالم وفهم اللغة

  )17: 2003الصفدى، (
 هو الذي تكون حاسة السمع لدیه ضعیفة ولكنها وظیفیة ألغراض الحیاة :ضعاف السمع - 3

ها، وبناء علي درجات الفقدان االعتیادیة سواء بمساعدة المعینات السمعیة أو بدون
           السمعي، فالشخص ضعیف السمع هو من یترواح مدي خسارته السمعیة ما بین

  )35 :2010 وزارة التربیة والتعلیم،( دیسبل) 25-90(
نوعیة متخصصة من الخدمات تشیر إلى سائر الخدمات : " تعرف بأنها:التربیة الخاصة - 4

تخدم فى إطار العملیة التعلیمیة متضمنة التعدیالت التى التربویة غیر المعتادة التى تس
یتم إدخالها على المنهج التعلیمى العادى ـ بكاملة أو فى جزء منه ـ لیالئم طبیعة انحراف 
كل فئة من الفئات الخاصة من حیث نوعیته، ودرجة شدته، ولمواجهة االحتیاجات 

قة مناسبة، ولتمكین المعلمین من القیام التربویة والتعلیمیة الناجمة عن هذا االنحراف بطری
  )63: 2001القریطى، " (بدورهم بفاعلیة مع كل فئة

استخدام األشخاص ذوى اإلعاقة لكافة الخدمات واألنشطة :  یقصد به:الدمج الشامل - 5
والمرافق العامة ووسائل التعلیم، على قدم المساواة مع اآلخرین فى المجتمع، دون تمییز 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

تربیةمجلة ال  
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

419 

 فى شتى مناحة الحیاة من خالل السیاسات والخطط والتدابیر على أساس اإلعاقة
  )5: 2018الجریدة الرسمیة، (والبرامج والتوعیة والمشاركة الفعالة 

ًواتساقا مع أهداف البحث، یسیر البحث وفقا للمحاورالتالیة ً:   
   :اإلطـار العـام للبحث: المحور األول 
  ). ـ الفلسفة ـ نظام التعلیمالمفهوم: (اإلعاقة السمعیة: المحور الثانى 
  .واقع نظام تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر: المحور الثالث 
   .خبرات بعض الدول فى تعلیم ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة: المحور الرابع 
االحتیاجات أوجه االستفادة من الخبرات العالمیة فى نظام تعلیم ذوى : المحور الخامس 

  .السمعیة بمصرالخاصة 
  ).المفهوم ـ الفلسفة ـ نظام التعلیم: (اإلعاقة السمعیة: المحور الثانى

   :مفهوم وأسباب وتصنیفات اإلعاقة السمعیة: أوال
  :مفهوم اإلعاقة السمعیة )1

ًیعد الشخص ذو إعاقة سمعیة عند فقدان حاسة السمع كلیا أو جزئیا إلى : اإلعاقة السمعیة ً
ه على سماع األصوات المختلفة والمحیطة والتواصل والتعلم وتؤثر الحد الذى یؤثر فى قدرت

الجریدة (بشكل عام على أدائه ألنشطة الحیاة الیومیة بعد استخدام الوسائل المعینة المناسبة 
  )10: 2018الرسمیة، 

هو الفرد الذى یعانى من عجز سمعى إلى درجة تحول دون اعتماده على : ًالمعوق سمعیا
القریوتى ، التمیمى، ( فهم الكالم سواء باستخدام السماعات أو بدونها حاسة السمع فى

2000 :42(  
   :أسباب اإلعاقة السمعیة )2

  )59: 2003غریب، (تشیر الدراسات إن أسباب اإلعاقة السمعیة ترجع إلى
  .ًتشمل األسباب الوراثیة، ویكون الصمم حادا وغیر قابل للعالج: عوامل قبل الوالدة

  .تمثل العوامل والظروف والمتغیرات التى تحدث أثناء والدة الطفل: لوالدهعوامل أثناء ا"
   .كل ما یتعرض له الطفل حدیث الوالده وخالل فترة الطفولة والمراهقه:عوامل بعد الوالدة

 :تصنیفات اإلعاقة السمعیة )3
تصنف أنواع : التصنیف الطبى:  تورد المصادر تصنیفات عدة لإلعاقة السمعیة ومنها

 -صمم توصیلى :(ًم تبعا للخلل الذى قد یصیب الجهاز السمعى فى الفئات التالیةالصم



  خبرات بعض الدول فى مجال تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة السمعیة
  وإمكانیة اإلفادة منھا فى مصر

  محمد عادل محمد سلیمان
 مـحـمـد صـبـرى حـافـظ مـحـمـود/ د.أ
 أحمد یونس محمد محمود فكرى/ د.م.أ

 

 

420 

هاشم، ) ( الصمم أو فقدان السمع المركزى- صمم مختلط أو مركب -عصبى /صمم حسى
2004: 55(  
  .فلسفة وأهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة: ثانیا

  :تیاجات الخاصة السمعیة فیما یلىتتضح االطر الفلسفیة لتعلیم ذوى االح: الفلسفة - 1
  ًإن الطالب المعاقین سمعیا یمثلون نسبة الیستهان بها فى قوى العمل داخل أى

مجتمع؛ كما أنهم یحققون نجاحات واضحة فى برامج التعلیم؛ مما یستلزم تقدیم كل 
ٕالخدمات الضروریة فى سیاق عملیة تقییم شاملة، واتمام برنامج التعلیم بنجاح 

 ,D. Filer&A Filer) انتقاله من مجتمع المدرسة إلى مجتمع العملوتیسیر
2000: 38-43).  

 فالمجتمع هو الوعاء األساسى الذى تستنبت فیه بذور التطبیع : المناخ االجتماعى
ٕاالجتماعى للمعاقین سمعیا؛ واذا كان اإلنسان هو المحور الذى تدور حوله  ً

عن المجتمع، والتربیة هى الوسیلة الوحیدة ًالتربیة، فال یمكن أن ننظر إلیه منعزال 
 الغفار،( التى یمكن أن تحول هذا المخلوق من فرد عاجز إلنسان ینتمى للمجتمع

2003  :27(  
  :أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة -2

  تزویدهم بالمعلومات والمهارات الضروریة التى تلبى احتیاجاتهم التربویة، من خالل
ً ویتم تحدید البرنامج بناءا على درجة اإلعاقة وشدتها ودرجة وعى برامج تربویة،

  )121: 2012عبد الباقى، (األسرة واتجاهاتها وتوقعاتها من الطفل 
  )4: 2008أخضر، (وتشیر األدبیات إلى الهدف من تعلیم الصم یتمثل فى

 قافةتدریب الحواس المتبقیة یجعلهم یعتمدون على أنفسهم فى اكتساب الخبرات والث  
  تقدیم أفضل الخدمات الصحیة والنفسیة واالجتماعیة المناسبة كى یتكیفوا مع

  .المجتمع الذى یعیشون فیه
 تعدیل االتجاه الخاطئ لألسر فى التعامل مع أبنائهم بالتعاون بین البیت والمدرسة.  
  ًتأهیل من ال یستطیع مواصلة الدراسة فى األقسام النظریة واألكادیمیة تأهیال

  .ًامناسب
  .نظم تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة: ثالثا

  :السیاسات التعلیمیة لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة  -1
  االعتراف بحق المعوقین فى الحصول على تعلیم مناسب ومالئم لقدراتهم من أجل

تحسین فرص نمائهم واستقاللهم ومشاركتهم وتوفیر بیئة مالئمة تحتوى على 
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حقوق المعوقین فى الوطن العربى، (ادر والوسائل التأهیلیة المختلفة المعینات والكو
2003(  

  ًالطالب المعاقین سمعیا یمثلون نسبة الیستهان بها فى قوى العمل داخل أى
مجتمع؛ وأى قصور فى تحدید متطلبات اإلعداد المهنى لهم یؤدى إلى زیادة 

 ,Saunders, et. Al) الفجوة بین ما هو مستهدف وما هو كائن بالفعل
1987:18-25).  

   :معلم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة -2
 تدریس -  هو معلم ذو خبرة طویلة ):منسق التربیة الخاصة(المعلم المستشار

 حاصل على دورات أثناء الخدمة أو دراسات علیا بالتربیة - المعاقین
  .(Rayners&Ribbins,1999: 314)الخاصة

 ًم یقدم خدماته ألكثر من مدرسة واحدة متنقال من  هو معل):المتجول(المعلم الزائر
  )14: 2010سلیمان، (مدرسة ألخرى 

  :السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة -3
تبرز أهمیة مرحلة ما قبل المدرسة التى تتضمن تقدیم منهج منظم : مرحلة ریاض األطفال

ارات المختلفة التى لم یستطع ومخطط على أسس علمیة دقیقة لمساعدة الطفل على تعلم المه
إكتسابها خالل سنوات عمره المبكرة من جهة؛ أو إكسابه مهارات الزمة عند االلتحاق 

  )4: 2000الشخص ، السرطاوى، (بالمرحلة االبتدائیة من جهة أخرى 
قامت كثیر من الدول بدمج ذوى االحتیاجات السمعیة : مرحلة التعلیم األبتدائى واإلعدادى

  مثل أمریكا وألمانیا ومصر والسعودیة) المتوسط(تعلیم االبتدائى وبمدارس ال
 قامت كثیر من الدول بدمج ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى :مرحلة التعلیم الثانوى

  .مدارس التعلیم االبتدائى مثل أمریكا وألمانیا ومصر والسعودیة
   :عیةالمناهج والمقررات الدراسیة لذوى االحتیاجات الخاصة السم -4

  تشیر نتائج عدد من البحوث والدراسات أن ذوى اإلحتیاجات السمعیة، یمكنهم تعلم
نفس المناهج العادیة مع بعض تعدیالت فى الوسائل واستخدام أدوات المعینة 

  :ألنهم ال یختلفون عن أقرانهم العادیین من ذكاء أو تحصیل أكادیمى ویؤكد ذلك
 زیع العام فى الذكاء كباقى األطفال لدى ذوى االحتیاجات الخاصة نفس التو

: 1994، زكرى، رزق(ة مباشرة بین الصمم والذكاء العادیین وال توجد عالق
197.(  
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  :طرق وأسالیب التواصل والتدریس ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة -5
o طرق وأسالیب التواصل لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة:  

  )268 :2005البنا، :(لىتعد من أبرز طرق وأسالیب التواصل ما ی
  )الحاسب اآللى/زراعة القوقعة/تواصل كلى/تواصل یدوى/طریقة شفهیة/مقویات صوت (

o  طـرق تـدریـس ذوى االحتیاجـات الخاصـة السمعیـة:   
یمكن تفعیل أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات السمعیة، إذا تم تطبیق إستراتیجیات تدریسیة 

  )8: 2012الریس، (،  (Schenck, N , 2005: 12-14) فعالة، ومن هذه الطرق
  )تدریب القدرة/الطالب المعلم/لعب األدوار/أسلوب التعلم التعاونى/أسلوب التعلیم الشفهى(

  :واقع نظام تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر: المحور الثالث
ًن إصالح التعلیم فى مصر وعالج ما یواجهه من قصور، یتطلب تطویرا شامالإ ً 

فى الشكل والجوهر لكل مؤسسات التعلیم؛ وبصفة عامة فإن عدم كفایة الخدمات التربویة 
األولى : واإلعداد والتأهیل لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة، یؤدى لخسارة المجتمع مرتین

عندما یخسر أفراد غیر متوافقین ال یشاركون فى القوة اإلنتاجیة، والثانیة عندما یدفع ثمن 
 ویتحمل عبء الحمایة والرعایة لهم، ومن هذا المنطلق تحتاج منظومة تعلیمهم إعالتهم

ٕلتطویر عناصرها المختلفة من معلم وادارة مدرسیة ومناهج وطرق تدریس وتقنیات تعلیم 
ًالخ، خاصة وأن هناك تقدما كبیرا وتطورا فى تعلیم تلك الفئة بمختلف دول ...ٕواخصائىین،  ً ً

ٕمهم وفقا لقدراتهم وامكاناتهمالعالم واالهتمام بتعلی ً.  
وزارة التربیة (أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر -1

   )36: 2010والتعلیم،
  التدریب على النطق وعالج عیوب الكالم وتكوین ثروة من التراكیب اللغویة كوسیلة

  . لالتصال بالمجتمع
 جتمعًالتدریب على طرق االتصال بین المعاق سمعیا وبین الم.  
 التقلیل من اآلثار التى ترتبت على وجود اإلعاقة نفسیة أو اجتماعیة.  
 ًتعزیز السوكیات التى تعین المعوق سمعیا على أن یكون مواطنا صالحا ً ً.  
 تحقیق العدالة االجتماعیة ومبدأ تكافؤ الفرص لتنمیة الشعور باالنتماء والمواطنة.  

  :رالدمج لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمص -2
  )5: 2017وزارة التربیة والتعلیم، : (أهداف الدمج

 إتاحة الفرص لجمیع األطفال من ذوى اإلعاقة فى تعلیم متكافىء ومتساوى.   
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 إتاحة الفرصة لألطفال غیر المعاقین للتعرف على قدرات األطفال ذوى اإلعاقة .   
 تعدیل اتجاهات أولیاء األمور نحو أبنائهم ذوى اإلعاقة.  
 ي تحسین مفهوم الذات من خالل تنمیة العدید من المهارات المختلفةالمساعدة عل.  

  :السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر، ویشمل -3
 مدارس الصم وضعاف السمع، وتشمل:  
  .مرحلة ریاض األطفال الصم وضعاف السمع -
  المرحلة االبتدائیة للصم وضعاف السمع -
   وضعاف السمعالمرحلة اإلعدادیة المهنیة للصم -
   .المرحلة الثانویة الفنیة للصم وضعاف السمع -
 10والتى أوجبها قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة رقم : مدارس الدمج التعلیمى 

 والذى أقر بتضمین األشخاص ذوى اإلعاقة بكافة أنواعها ودرجتها 2018لسنة 
  )35-26 :2018الجریدة الرسمیة، (فى كافة المراحل التعلیمیة المختلفة 

   :القائمون بتعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر -4
 إعداد معلم الصم وضعاف السمع:   

البعثة الداخلیة ( :یتم إعداد معلمى الصم وضعاف السمع فى مصر عن طریق         
  )، والحاصلین على بكالوریوس التربیة الخاصةالتربیة الخاصة بالتعلیم األساسىإلعداد معلم 

 دور /دور إنمائى/دور وقائى: (وله أدوار عدة منها: ائى االجتماعىاألخص
  )164 :2001عبده ، حالوه، )(عالجى

 101-99: 2007حسونه، (وله أدوار عدة منها : األخصائى النفسى(  
  .العمل على توفیر فرص النمو المتكامل للتالمیذ ذوى االحتیاجات ورعایتهم -
  .ًلمیذ المعاق سمعیاالمشاركة فى عملیة التقییم الشامل للت -
  .إجراء االختبارات لقیاس الذكاء والشخصیة -
 یقوم بوظائف إرشادیة نفسیة ومهنیة، ویساعد اآلخرین على تفهم : المرشد التربوى

  )73: 2006البنا، (السمعیةاحتیاجات ذوى االحتیاجات 
 هو شخص مؤهل ومدرب لكى یقوم بتلك الوظیفة التى تتطلب :أخصائى التخاطب

ًعالیا من اإلطالع والثقافة واللباقة والكیاسة والقدرة على تكوین العالقة الطیبة ًجانبا 
  )185 :2005حسان وآخرون، (مع التلمیذ حتى یتسنى له النجاح فى أداء مهمته
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 یحتاج ذوى االحتیاجات السمعیة لخدمات تقدم على ید فریق متعدد : الفریق الطبى
 :2010عبد المعطى، ) (ف وأذناختصاصى أن/أخصائى سمع/ممرضة/طبیب(:من
15(  

  :شروط القبول بمدارس ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر .5
 وزارة التربیة والتعلیم، (:شروط القبول بمدارس التربیة السمعیة لفئة الصم وتشمل

2014.(  
 . دیسیبل120 و70وتشمل األطفال الذین تترواح عتبة سمعهم بین : حاالت الصمم  .أ 
 . دیسیبل70 و 50ألطفال الذین تترواح عتبة سمعهم بین ا: ضعف سمعى شدید  .ب 
 2014وزارة التربیة والتعلیم، (: شروط القبول لفئة ضعاف السمع وتشمل.(  
 .دیسیبل ولدیهم ذكاء متوسط) 45 و25(ضعاف سمع تترواح عتبة سمعهم   .أ 
دیسیبل، ولدیهم ذكاء فوق ) 75 و 50(ضعاف سمع تترواح عتبة سمعهم   .ب 

  .المتوسط
 حددت الالئحة  :لقبول لضعاف السمع بمدارس التعلیم الدمجى بمصرشروط ا

الجریدة الرسمیة، (شروط القبول بمدارس الدمج بالتعلیم العام واألزهرىالتنفیذیة 
2018:( 

 .   دیسبیل باستخدام المعینات السمعیة70التالمیذ تترواح عتبة سمعهم   -
  . من المقبولین%5یتم قبول األشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة ال تقل عن  -
الخطط والمناهج والمقررات الدراسـة بمدارس ذوى اإلحتیاجات الخاصة السمعیة  .6

 :بمصر
 الزهیرى، (تقوم على األسس اآلتیة: الخطط الدراسیة بمدارس الصم وضعاف السمع

2007 :177.(  
  .ًتحقیق الترابط بین المواد النظریة والعملیة بحیث یخدم بعضها بعضا .1
 .المهارات من بیئة التلمیذ بشكل متكاملاشتقاق المعارف و .2
 ..التنسیق الرأسى واألفقى حتى ال یحدث تداخل أو إزدواج فى المعرفة .3
  . تحدید نصیب كل مادة دراسیة بما یالئم طبیعة اإلعاقة السمعیة واحتیاجاتها .4
 ًال تختلف أهداف برامج التعلیم للمعاقین سمعیا فى جملتها عن  : الدراسیةالمناهج

ًالسامعین؛ لكنها تتضمن تركیزا على بعض الجوانب التى تستجیب الحتیاجاتهم مناهج 
 التعلیمیة؛ كالتمییز السمعى والتدریب على النطق وقراءة الشفاه وعالج عیوب الكالم

  ).69-68: 2007سویدان، الجزار، (
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 الجریدة (تشیر الالئحة إلى :الخطط والمناهج والمقررات الدراسیة فى مدارس الدمج
  ):33- 28 :2018رسمیة، ال
تقوم المؤسسات التعلیمیة الحكومیة وغیر الحكومیة والمعاهد األزهریة بوضع خطة  -

 . الدراسة ونظام السنة الدراسیة والیوم الدراسى
 تضمین مناهج التعلیم في جمیع المراحل مفاهیم اإلعاقة والتوعیة والتثقیف  -

 .باحتیاجات وأحوال األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم
 إتاحة استخدام المعینات التكنولوجیة المختلفة فى غرف المصادر وموائمة المناهج  -

  .الدراسیة وأسالیب التدریس واالمتحانات، بما یتناسب مع اإلعاقات المختلفة
الجریدة الرسمیة، ( تقویم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر .7

2018: 28-33(: 
دمجین في مدارس التعلیم ما قبل الجامعى ذات یتلقى الطالب ذوو اإلعاقة الم -

 .محتوى التقویم لنظرائهم من غیر ذوي اإلعاقة
ُوضع االمتحانات لكافة المراحل وتوفیر التیسیرات الالزمة للطالب طبقا لنوع  -

اإلعاقة وبما یتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، مع توفیر التیسیرات الالزمة 
الوقت : (ة أو االضطراب، وتوفیر اآلتيللطالب حسب نوع ودرجة اإلعاق

وجود مترجم لغة /لإلجاباتوجود كاتب /وجود قارئ لألسئلة/تكبیر الخط/ اإلضافى
  ).إعفاء من أجزاء من األسئلة بشرط أال یضر بالنتیجة النهائیة/ إشارة

برات بعض الدول فى نظم تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة  خ:المحور الرابع
  :السمعیة

 األمریكیة فى تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة المتحدةبرة الوالیات خ: أوال
  :السمعیة

ًإن نظام التعلیم األمریكى لیس نظاما واحدا كما هو الحال فى بقیة دول العاالم؛  ً
فهو نظام ال مركزى متطرف فى المركزیته، ومعنى ذلك أننا یجب أن نتحدث عن واحد 

ًوخمسین نظاما تعلیمیا؛ ألن لكل وال یة أمریكیة شخصیتها المستقلة، وتاریخها المستقل، ً
وتاریخها التعلیمى الخاص بها، ومكتب التعلیم الخاص بها الذى یختلف فى حجمه ونظام 
 العمل به وسلطانه من والیة إلى أخرى إذ أن بعض الوالیات قد سبقت بقیة الوالیات األخرى

  ).108: 1994السید،(فى وضع نظم التعلیم بها بنصف قرن أو یزید 
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  ):223: 2000سلیمان، (: أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة االسمعیة بأمریكا -1
 إعداد برنامج تربوى خاص بكل طفل. 
 التأكید على تكافؤ الفرص بالنسبة لجمیع األطفال. 
 توفیر برنامج تشخیصى یفید فى تحدید طبیعة إعاقة كل تلمیذ. 
 تخصص للتعلیم الفردىترسیخ وتدعیم الخدمات المباشرة التى  . 
 ًتلبیة االحتیاجات الالزمة لتحقیق البیئة األقل تقیدا . 
 ٕتوفیر بیئة تعلیمیة طبیعیة مثیرة معرفیا، واكساب : یحقق الدمج فى المدارس العامة ً

: ,Ariel, 1992(ًالطالب المعاقین سمعیا مهارات وسلوكیات فى عالم المدرسة 
88(  

  : السمعیة بأمریكا دمج ذوى االحتیاجات الخاصة  -2
  : لدمج ذوى االحتیاجات السمعیة البسیطة والمتوسطة صیغ مختلفة من والیة أخرى         

 ):  Lucker Cathy Brandi and ،1995 :1-2(الدمج الكلى  .أ 
  :ویتخذ الدمج الكلى فى الوالیات المتحدة شكلین أو نمطین هما

 .مع العادیین وضع التلمیذ المعاق فى الفصل العادى طوال الوقت  )1
 وضع التلمیذ طوال الوقت مع توفیر خدمات معاونة وذلك بمساعد مدرس  )2

 .متخصص
 ) Moores, 1996: 20( الدمج الجزئى  .ب 

یتم وضع التلمیذ المعاق بالفصل العادى بعص الوقت مع العادیین، ثم ینتقل إلى حجرة 
  .بینخاصة تسمى حجرة المصادر لیتلقى خاللها خدمات خاصة من أخصائین مدر

  :أما دمج ذوى االحتیاجات السمعیة شدیدى اإلعاقة؛ یوجد مستویات أخرى للدمج هى
ویقصد به وضع التالمیذ ذوى اإلعاقة البالغة فى فصول خاصة : الدمج الطبیعى )1

  .بالقرب من الطالب العادیین لتقدیم برامج خاصة بهم
ساعدة الطالب ذوى یقصد به قیام الطالب العادیین بالتدریس أى م: الدمج الثقافى )2

  .اإلعاقة البالغة
 :السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بأمریكا -3

تركب نظام التعلیم من سلم تعلیمى هو نفس عدد سنوات الدراسة المخصصة ومجموعها ی
 عاما، وبقدر الخالف فى توزیع سنوات الدراسة على السنوات المختلفة؛ فتوزیع هذه 12الكلى 

 للتعلیم المتوسط والثانوي 6 سنوات و6فى جمیع األنظمة یعطى للتعلیم االبتدائي السنوات 
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ً موزعا على التالى االبتدائي، 3+3+6العالي، ویختلف التوزیع في بعض الوالیات فیكون
 موزعا على االبتدائي، 4+4+4المتوسط، والتعلیم الثانوي العالي؛ كما یوجد أیضا توزیع 

  ).blogspot.com.(اليالمتوسط، والثانوي الع
مدارس الحضانة ، ریاض ( :وتشمل) غیر اإللزامى(مرحلة ما قبل التعلیم العام   .أ 

 )األطفال
 ).التعلیم االبتدائي ، التعلیم المتوسط والثانوي( :وتشمل) اإللزامي(مراحل التعلیم العام   .ب 
تنوعت بحیث تفى بحاجات كل نوع من أنواع اإلعاقة : مدارس الخاصة بالصمال  .ج 

فصلة؛ فیوجد بها برامج متعددة لألطفال وأسرهم، وتعلیم لمتعددى اإلعاقة السمعیة، من
  .)152: 1994نجدى، : (وأیضا الذین لدیهم قصور فى السمع وتشمل

 متاحة لعینة كبیرة یعیشون بالمنزل ویقومون برحلة یومیة للمدرسة : مدارس داخلیة
 ).Allan, 2010: 1-4( بواسائل المواصالت

 هى فصول تؤسس فى مبنى المدرسة العامة وغالبیة : فصول النهاریةمدارس ال
األطفال فیها صم، وقد یكون التعلیم بالكامل فى فصول مستقلة، أو یقضى األطفال 
جزء فى الفصول النظامیة، أو یقسمون بین الصف النظامى والصف 

   ).Lucker Cathy Brandi and ،1995 :1-2(الخاص
  :حتیاجات الخاصة السمعیة بأمریكاالقائمون بتعلیم ذوى اال -4

  ًالمعلم العادى مسئوال مسئولیة كاملة یعد :  العام ومعلم التربیة الخاصةالتعلیممعلم
من الناحیة األكادیمیة عن التالمیذ ذوى االحتیاجات المندمجین مع التالمیذ 

معلم التربیة الخاصة؛ . )P Turnbull,1984:61(العادیین فى الفصل الدراسى
 فیمده بالمشورة والمعلومات؛ كما یمد الطالب بخدمات م بدور المرشد للمعلمیقو

مباشرة فى شكل تعلیم تحلیلى وعالجى؛ ویقدمها بالفصل العادى أو حجرة 
 .)Ariel,:98- 99 1992(المصادر

 یساعد إدارة المدرسة على وضع كل تلمیذ فى البرامج التى تتالءم :  العملفریق
مدرس /أخصائى اجتماعى/طبیب/مدیر المدرسة:(واحتیاجاته ویتكون من

-183: 2012عبد الباقى، () ممثلى التأهیل المهنى/مشرف التربیة العملیة/فصل
184.( 

 تساهم مشاركة الطالب الزمالء فى الفصل الدراسى؛ على التوافق :  الزمالءالطالب
 ).Bitter, 2005: 4( فى الموقف التعلیمى
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 2009یوسف، (، ) 332: 2008عبد الناصر،  ( المؤسسات الغیر هادفة للربح :
13:( 

 .توفر فرص تعلیم غیر نظامى كبدیل لتعلیم األطفال غیر ملتحقین بالتعلیم النظامى -
  ". تدریب المعلمین على طرق تدریس حدیثة وعلى توظیف تكنولوجیا التعلیم -
  . دعم التواصل بین المدرسة والمجتمع المحلى -

  ):Ariel, 1992: 91- 99(لخاصة السمعیة بأمریكاشروط قبول ذوى االحتیاجات ا -5
یتم تقییم الطالب على أساس فردى عن طریق اختیار مستوى الخدمات التى تقدم   .أ 

 .وأسلوب الدمج المناسب وعدم االعتماد على  التقاریر الطبیة فقط
  .ً سنة حسب المرحلة التعلیمیة طبقا لقانون تعلیم المعاقین21 :3 السن من   .ب 

اهج والمقررات الدراسیة لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بأمریكا الخطط والمن -6
)Moores, 1996: 21:(  
 )برامج حجرة المصادر(تحدد خمس ساعات فى األسبوع للبرامج الفردیة والخدمات   .أ 
  . ساعة فى األسبوع فى فصول التعلیم العادى مع األقران العادیین25 تحدد   .ب 
 علیمى عدة برامج من أبرزهاوتضم خطط الدراسة بمدارس الدمج الت:  

 برنامج المدرسة النهاریة العامة . 
 المنهج البدیل الموازى . 
 المنحى التكاملىى .  

 المناهج الدراسیة ).blogspot. 2019:( 
ال یوجد منهج قومي رسمى للتعلیم، وتقع المسئولیة على عاتق إدارات التعلیم          
  . بالوالیات

  ودور الحضانة التدریب على المهارات األساسیة  مناهج ریاض األطفال تشمل
في الحساب واأللعاب الجماعیة والموسیقى وغرس عادات وسلوك الصحة 

 .العامة 
  تأخذ مناهج المرحلة اإلعدادیة رغبات ومیول الطلبة ومدى سرعتهم في 

 .االنجاز
 تة المنهج ذو المواد الثاب/المنهج المتعدد( ):الثانویة( منهج المدرسة العلیا

منهج / المنهج ذو التخصیص الرئیسي والتخصص الفرعى/والمواد المتغیرة
  ).المواد االختیاریة
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  : بأمریكا تقویم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة  -7
تقویم الطالب بین ذوى االحتیاجات وأقرانهم األسویاء؛ لكن هناك الیوجد فرق فى         

  :لى أساس فردى وذلك كما یلىنمط یتمیز به تقویم الطالب، وهو التقویم ع
 اختبار من جزئین األول لسؤال الطالب والثانى إضافة المعلم توجیهات استمارة 

 )Modifying, 2010: 10( الحقة
  لتسجیل السلوك الخاص بعد كل فترة :  تحقیق الجدارة األسبوعیةاستمارة

برادلى ( دراسیة وترسل ألولیاء األمور للتوقیع علیها، وتعطى مكافأة للمتقدم
 ).104 :2000وآخرون، 

  :خبرة ألمانیا فى تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة: ثانیا  
شهد بدایة القرن العشرین، عزل الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة فى مدارس 
ًخاصة بهم بعیدا عن التعلیم النظامى، ومع أن ألمانیا كانت أول دولة تطور مثل هذا النظام 

ًة الخاصة للطالب ذوى االحتیاجات الخاصة؛ فقد ظل معزوال نسبیا حتى ظهور الدقیق للتربی ً
الرایخ الثالث، وفى ظل هذا النظام الفاشى بزعامه هتلر وضعت قوانین على آثرها تعرض 
ذوى االحتیاجات الخاصة للنبذ والتنحیة وحمالت القتل القاسیة، وبعد الحرب العالمیه الثانیة 

 الخاصة فى ألمانیا فى حالة فوضى لعدة سنوات مما تطلب زیادة فى مباشرة، كانت التربیة
ٕالخدمات التربویة، إلى جانب تهدم المبانى المدرسیه بالقنابل واهمال المواد التربویة؛ 
ًباإلضافه إلى عدم وجود الموارد المالیه الالزمه، تم تجمیع األطفال المصابین بإعاقات معا 

، وقد "الفصول الجماعیه"، وفصول یطلق علیها "س العالجیهالمدار"فى مدارس یطلق علیها 
استخدمت تلك المدارس نفس المناهج المستخدمة بالمدارس النظامیه، مع تخصیص بعض 

م، تم إعالن توصیات مجلس التعلیم 1973الموضوعات، والتركیز على العالج؛ وفى عام 
ًتعلیم المعاقین وغیر المعاقین معا، األلمانى للتنمیه التربویة، وكانت أحد هذه التوصیات هو 

 :Sengstock & Ruttgardt, 1994(ًواعتبار ذلك مبدا هاما یتم تنفیذه بأقصى ما یمكن
7-69 .(  

 & Sengstock ( أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى ألمانیا-1
Ruttgardt, 1994: 69(:  

  الشخصى الحد من آثار اإلعاقة بتقبل كل طفل معاق بتمیزه. 
 تحقیق قدرته على التفاعل مع اآلخرین لیحیا حیاة طبیعیة  . 
 تحقیق النمو الشامل للطفل ذوى االحتیاجات الخاصة بمشاركته لألطفال العادیین  . 
 الحد من مساوئ تعلیم العزلى؛ بدمجهم مع أقرانهم العادیین فى الفصول العادیة .  
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  ):Schwier, 1990: 7( انیا دمج ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى ألم-2
یطبق بالفصول العادیة التى تضم طالب ذوى االحتیاجات الخاصة : الدمج الكلى  .أ 

مع العادیین مع مشاركه مدرس متخصص فى اإلعاقه ومدرس الفصل العادى؛ 
ًبالتدریس معا أحیانا فى الفصل الواحد ً.  

میذ ذوى یطبق فى بعض المدارس التى تحتاج النتقال التال: الدمج الجزئى  .ب 
االحتیاجات إلى حجرة لإلرشاد التربوى وقضاء نصف الیوم الدراسى بها؛ بینما 
الجزء اآلخر من الیوم الدراسى یحضره التلمیذ فى مجموعات دراسة عادیة مع 

 .عادیین
كما یتم دمج الطالب من خالل مواقف الحیاة الجماعیة واألنشطه التربویة، ویتعاون التالمیذ 

والعادیینفى عمل جماعى بعمل نموذج عمل متبادل بینهم، ویقوم بالتدریس ذوى االحتیاجات 
  .لهم مدرسون عادیون مع إشراف من مدرسى التربیة الخاصة

 : السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى ألمانیا-3
  :)slideplayer, 2019(یتكون النظام التعلیمى فى ألمانیا من أربعة مراحل

 أول مرحلة مدرسیة، وتتكون فى معظم الوالیات األلمانیة من أربع : بتدائیةالمرحلة اال
 .سنوات مدرسیة

 ویطلق علیها المرحلة الثانویة األولى:  المرحلة المتوسطة. 
 مهنیة بمثابة مرحلة ثانویة علیا أو ثانویة: لمرحلة الثانویة الثانیة ا. 
 المرحلة العلیا. 
 التأهیل الحر . 

  : یم ذوى االحتیاجات الخاصة فى الوالیات األلمانیة فیما یلىوتتمثل رعایة وتعل
 مدارس رعایة ذوى االحتیاجات الخاصة القائمة على العزل )Pieringer, 1990: 

15 :( 
  :مدارس ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة: من االبتدائى حتى الثانوى ومنها

 مدارس الدمج فى المدارس العادیة:  
ــــــــــیم ذ -4 ــــــــــائمون بتعل ــــــــــى وى االق ــــــــــسمعیة ف  ألمانیــــــــــاالحتیاجــــــــــات الخاصــــــــــة ال

)Schwier,1990:15:31:(  
 یتعاون كل من مدرس التعلیم العام والتربیة الخاصة فى فصول :  معلم الفصل

الدمج، وقد أشارت التقاریر التى قدمتها المدارس بأن معظم المعلمین المشاركین فى 
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ًیس التى یعملونها معا فى مدارس الدمج یؤیدون الدمج؛ واقترحوا زیادة ساعات التدر
  .الفصل الدمجى؛ لتزاید مجهود العمل وتبادل الخبرات مع الزمالء

 یقدم المساعدة لألطفال ذوى االحتیاجات منفردین فى :  معلم التربیة الخاصة
المدارس االبتدائیة منفذین بذلك مقاییس التنمیة للتربیة الخاصة؛ وقد یقومون 

ًدى فى الفصل الواحد تبعا للتخطیط الخاص بالعمل بالتدریس مع معلم الفصل العا
 . الجماعى

 یتم العمل بواسطه فریق متكامل من معلمى المدارس ومعلمى التربیة :  فریق العمل
 . الخاصة والطبیب واألخصائى النفسى؛ لتقدیم خدمة تعلیمیة مناسبة للطالب

 الئم ألطفالهم ذوى یسمح القانون لآلباء باختیار الوضع الم:  دور أولیاء األمور
 .االحتیاجات الخاصة بالمدارس العادیة 

 یستطیع الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة الحصول على :  دور الطالب األقران
المساعدة من اآلخرین فى أى وقت وأن یتعلموا كیف یطلبون المساعدة والعون من 

  .ًأفراد العادیین عندما یكون ذلك ضروریا
  :جات الخاصة السمعیة فى ألمانیا شروط قبول ذوى االحتیا-5
 یتم قبول الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة كما یلى)Eberwein,1990:189 :(  

 .السن اإللزامى للمدرسة االبتدائیة من سن أربع سنوات  .أ 
 .  شهادة التشخیص المقدمة للمدرسة من مراكز التشخیص المبكر لإلعاقة  .ب 
نفس عن طریق اختبار قیاس إمكانات  القدرات واإلمكانیات ودرجة االعتماد على ال  .ج 

 . التنمیه المناسبة
 . الحصول على توصیة من المدرسة االبتدائیة  .د 
  .اختیار طالب المناطق السكنیة القریبة من المدرسة العادیة  .ه 
 توزیع الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى الفصل العادى :  

وى االحتیاجات السمعیة، وتتمیز  تلمیذا نصفهم من ذ12یضم الفصل الدراسى          
ًحجرة الدراسة؛ بإنها معزولة صوتیا ومجهزه بسماعة وباإلمكانیات المالئمة لإلعاقة، ویتولى 

  ).Kern, 2010: 1-6(مسئولیة الفصل معلم عادى یعاونه معلم تربیة خاصة متخصص
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  ألمانیاالخطط والمناهج والمقررات الدراسیة لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى-6
)Pieringer, 1990: 14-15:( 
ً ساعة أسبوعیا للتلمیذ ذوى االحتیاجات یقضیها فى حجرة المصادر 13تخصص   .أ 

 . ً ساعة أسبوعیا للتلمیذ العادى20الخاصة بذوى االحتیاجات الخاصة ، یخصص 
 ساعة لمعلمى فصول الدمج؛ 26 ساعة لوضع الخطط الدراسیة و26تخصص   .ب 

  .ًوبذلك یكون الدمج مزدوجا فى كل ساعات التعلم ودائم اإلنتاج
 وتضم خطط الدراسة بمدارس الدمج التعلیمى المواد التالیة)Pieringer, 1990: 

15-17 :(  
 :. المعارف األساسیة  .أ 
 .اإلرشادات التربویة الخاصة  .ب 
 :. مواد صفیة  .ج 
 :. األنشطه الجماعیة  .د 
  . خطط الدراسة فى التعلیم المفتوح  .ه 
 یطبق المنهج المتبع بالمدارس العادیة، مع توفیر الوسائل التعلیمیة : المنهج المدرسى

  . التعویضیة واالشتراك فى الدروس الجماعیة فى التربیة الریاضیة والفنون
  : انیا تقویم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى ألم-7

  : یعتمد تقویم الطالب فى مدارس التعلیم العام على ما یلي
 ): 165: 2001المصرى، (المالحظة   .أ 

  أن تقویم الطالب فى فصول الدمج یعتمد على المالحظة المباشرة للطالب
 .عن طریق فریق العمل لمعرفة مستوى الطفل واتجاهاته وقدراته التعلیمیة

 "العمل القائم بالتدریس من خالل یتم مالحظه الطالب عن طریق فریق 
أسلوب التعلیم المفتوح في شكل مشروع یقوم به بعض المعلمین، وتدوین 

 .مالحظتهم عن سلوكیات الطالب أثناء العمل
  یتولى معلم التربیة الخاصة بمساعدة المعلم العادى مسئولیة مالحظه 

ل الطفل المعاق مالحظه هامة هادفه لمعرفه صعوبات التعلم ومشاك
 . السلوك عند األطفال المعاقین ومواطن القوة والضعف عندهم

كان بدایة إنتاج مقاییس التنمیة لألفراد لشریحة ذوى : مقاییس التنمیة لألفراد  .ب 
االحتیاجات الخاصة العقلیة، وكانت هذه المقاییس الخاصة التى تم إنتاجها لقیاس 

حسب اإلمكانیات التعلیمیة تنمیة األفراد منفردین أو لمجموعات صغیرة ثم دمجها 
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للجمیع؛ وقد أشارت تقاریر المدارس أنه من خالل وجود معلمى مدارس التربیة 
الخاصة وأیضا المالحظة المباشرة الهادفة تم معرفة صعوبات التعلم ومشاكل 
السلوك عند األطفال، وأمكن وضع مقاییس تنمیة خاصة وتنفیذ المقاییس المناسبه 

 ). Schwier,1990:15(والناجحه 
تستخدم برامج التعلیم الفردى لقیاس قدرات  :استخدام برنامج التعلیم الفردى  .ج 

  ):173: 2001المصرى، (التالمیذ المعاق واتجاهاته 
 من كل بین لنظم تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة مقارن تحلیل: ثالثا

  :وألمانیا األمریكیة المتحدة والوالیات مصر
 یلى عقد مقارنة فى نظم تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بین دول یحاول البحث فیما

المقارنة، حتى یمكن اإلفادة منها فى تطویر نظام تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة 
  :بمصر فى ضوء تلك الخبرات؛ وذلك كما یلى

  : أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )1(
  :أوجه التشابه وتفسیرها  .أ 
 وجد مجموعه من األهداف المشتركة للدمج بالمدارس العادیة بین أمریكا وألمانیات.  
  یمكن تفسیر أوجه التشابه فى ضوء، مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة لكل االطفال ذوى

االحتیاجات الخاصة فى إتاحه التعلیم لكل فرد ذى احتیاجات، والذي بدوره یدعم 
 قدرات الفرد المتعلم كوحده تفرده؛

  ویفسر فى ضوء حق تعلیم الفرد، والمساواة فى الفرص بتنوع المناهج وتطویرها؛ بما
 . یتناسب مع قدراته بهدف تنمیة شخصیته

  ویمكن تفسیره أیضا فى ضوء، مبدأ فلسفه التربیة الحدیثة التى تقوم على النشاط
الحیاة ًوالمشاركة الفعالة بین التالمیذ؛ حتى یشعر التلمیذ بأنه لیس معزوال عن 

 .والمجتمع، وفى إطار تحقیق دیمقراطیة التعلیم
  ویمكن تفسیره أیضا فى ضوء، مبدأ تلبیة الحاجات لألفراد المعاقین، أصبح لهم

الحق فى تعلیم خاص لسد حاجاتهم الفردیة، والتأكد من ان الخدمات المقدمة لهم 
 .تتناسب مع البرامج المعدة لهم

 ى وجود أهداف مشتركة لتعلیم ذوى االحتیاجات تتشابه مصر مع دولتى المقارنة ف
الخاصة السمعیة وأهداف للدمج التعلیمى ویمكن تفسیر أوجه التشابه فى ضوء مبدأ 

 .رص التعلیمیة وحق الدمج التعلیمىإتاحة التعلیم ومبدأ تكافؤ الف
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  :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
 لخاصة بذوى یمكن تفسیر أوجه االختالف فى ضوء، مبدأ تلبیة الحاجات ا

االحتیاجات الخاصة؛ حیث یقوم إعداد المعلم وتدریبه فى أمریكا على ابتكار طرق 
 .ًجدیدة، حتى یكون قادرا واستخدام التعلیم الفردى فى المواقف الجماعیة

  ویمكن تفسیره فى ضوء، مبدأ التعاون حیث یتطلب تغییر أدوار المعلم والتعاون مع
 . سات الخاصة بذوى االحتیاجاتزمالئه وأولیاء األمور والمؤس

  :یمكن تفسیر أوجه االختالف فى ألمانیا فى ضوء
  االعتراف بخصائص الطفل ذوى االحتیاجات؛ فلكل طفل خصائص تمیزه عن

 . غیره
  ویمكن تفسیر االختالف أیضا فى ضوء، مبدأ التعلیم الجماعى، الذى یعتمد على

 . الحتیاجات الخاصة وغیرهمتعلیم مجموعات صغیره تتكون من التالمیذ ذوى ا
  ویمكن تفسیره أیضا فى ضوء، مبدا التعلیم المفتوح؛ حیث یتم تنمیة المستوى

التعلیمى لذوى االحتیاجات عن طریق عملیات خاصة بهم؛ كما یتطلب متابعه 
 .المعلم لسلوكیات كل طالب أثناء العمل ومتابعة انجازاته

 :یمكن تفسیر أوجه االختالف فى مصر فى ضوء
  أن اإلمكانیات المادیة والبشریة والمخصصات المالیة والتعلیمیة تقف كحجرة عثر

 .أمام تلبیة احتیاجات وقدرات الطفل ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى التعلیم
  ًیقوم إعداد وتدریب المعلم وفق نظم المتبعة فى الدولة، وكثیرا ما تحول اللوائح

داف تعلیمیة أو ابتكار طرق وحلول لتعلیم األطفال والروتین أمام المعلم لتطبیق أه
 .ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة؛ إضافة لمحدودیة برامج التدریب وضعفها

  كما یمكن تفسیره فى ضوء نقص التعاون بین المعلمین وباقى األخصائیین فى
 .تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر وعدم االلتزام بقواعد فرق العمل

  كما یمكن تفسیره فى ضوء، ضرورة تغیر النظرة لتعلیم ذوى االحتیاجات السمعیة
 .لتجمع بین التعلیم الفردى والجماعى، وفق الموقف التعلیمى وحاجة المتعلم وقدراته

  :  أنماط الدمج لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )2(
  :أنماط الدمج الكلى

  :أوجه التشابه وتفسیرها  .أ 
 ء، المواثیق الدولیة وتأثر دول المقارنة الثالثة باالتجاهات یفسر التشابه فى ضو

  .التربویة المعاصرة لتطبیق الدمج الكلى على ذوى اإلعاقات البسیطة والمعتدلة
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 :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
  تختلف أمریكا عن ألمانیا فى تطبیق أسلوب الدمج الكلى؛ فهي تعتمد على تطبیقه

حد، أو دمج كلى یعتمد على مساعدة معلم التربیة بالفصل العادي بإشراف معلم وا
الخاصة للمعلم العادي، وتزوید الفصل بأجهزة وأدوات مساعدة حتى ال یضطر 

 .التلمیذ لترك الفصل لبعض الوقت
  بینما تعتمد ألمانیا فى تطبیق الدمج الكلى على أسلوب التعلیم المفتوح، ویقوم

 .یتبع أسلوب التدریس المفتوحبالتدریس فریق عمل متكامل داخل الفصل، و
 بینما تختلف مصر عن دولتى المقارنة فى حداثة تعمیم تطبیق الدمج التعلیمى.  

  :انماط الدمج الجزئي
  :أوجه التشابه وتفسیرها  .أ 
  یوجد تشابه فى تطبیق أسلوب الدمج الجزئي فى دول المقارنة الثالثة؛ حیث یطبق

حجرة المصادر، والبعض اآلخر على حاالت اإلعاقة التي تتطلب رعایة خاصه ب
 . یقضیه فى  فصول الدمج مع العادیین

  یمكن تفسیر أوجه التشابه فى دول المقارنة الثالثة فى ضوء؛ مبدأ تربیة الحاجات
الخاصة بذوى االحتیاجات، والتي تتطلب تحدید مستوى الخدمات التي تقدم فى 

ل الدمجى بالدروس فصول الدمج؛ فیقضي الطالب بعض وقت مع العادیین بالفص
التي ال تتطلب رعایة خاصة؛ أو بممارسة أنشطة تربویة مع العادیین؛ أو فى فترات 

  .الراحة؛ والبعض اآلخر یقضى فى حجرة المصادر الخاصة
  :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
  تختلف أمریكا ومصر عن ألمانیا فى تأسیس حجرة المصادر الخاصة بإإلعاقة

طبق فیها الدمج، مزوده باألجهزة التعویضیة والوسائل بالمدرسة العادیة التى ی
 . المساعدة، ینتقل إلیها التالمیذ لیقضوا بها بعض الوقت

  تختلف أمریكا فى تطبیقها للدمج فى بعض المدارس للطالب شدیدى اإلعاقة؛ حیث
یقوم الطالب العادیین بمساعدة أقرانهم لممارسة األنشطة؛ مما یحقق التفاعل 

 بین شدیدى اإلعاقة والعادییناالجتماعى 
  یختلف الدمج الجزئي فى ألمانیا فى أن الطفل یقضى بعض الوقت فى المدرسة

العادیة والبعض اآلخر ینتقل إلى حجرة المصادر الخاصة باإلعاقة إلى مدرسة 
 .أخرى مجاورة أو قریبة من المدرسة العادیة
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  : ضوءویمكن تفسیر أوجه االختالف بین الدول المقارنة فى 
  مبدأ االحتواء الكامل لألطفال ذوى االحتیاجات الخاصة فى المدرسة العادیة والبیئة

ًاالقل تقییدا، واالكثر استثمارا من عزلهم داخل مؤسسة خاصه بهم ً. 
  یطبق الدمج فى أمریكا على جمیع ذوى االحتیاجات الخاصة، داخل المدرسة

بعض الوقت فى الفصول العادیة أو العادیة مهما كانت درجه إعاقتهم؛ إما الدمح ل
بفصول خاصه لشدیدي اإلعاقة مجاورة للفصول العادیة، والسماح لهم بالمشاركة 

 . فى األنشطة الحرة مع العادیین
  إما فى ألمانیا؛ فیطبق الدمج على التالمیذ الذین تسمح ظروف إعاقتهم بالدمج

ز التشخیص؛ بینما بالمدارس العادیة بناء على شهادة تشخیص مقدمة من مراك
  شدیدى اإلعاقة یتلقى تعلیمه بمدارس تربیة خاصة

 :یمكن تفسیر أوجه االختالف فى مصر فى ضوء
  یعد تعمیم التطبیق الفعلى للدمج التعلیمى تجربة حدیثة بمصر بمقتضى قانون

حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة والئحته التنفیذیة والتى مضى على صدورها أقل من 
 .عامین

  تطبیق الدمج التعلیمى بمصر متطلبات وتعدیالت، ویحتاج توفیر ذلك یحتاج
لمیزانیات ضخمة فى المبانى والفصول وحجر األنشطة والمصادر والمعلمین وباقى 
ًمتطلبات العملیة التعلیمیة، وهو ما تعجز عنه میزانیات التعلیم حالیا فى مصر 

 .توفیره
 حتیاجات السمعیة من الصم وضعاف یعد التعلیم العزلى القائم على فصل ذوى اال

السمع فى مدارس عزلیة، هو النظام القائم فى مصر منذ إنشائه؛ بینما یعد الدمج 
 .التعلیمى هو النظام الغالب فى دولتى المقارنة سواء كان دمج كلى أو جزئى

  : السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )3(
  أوجه التشابه وتفسیرها  .أ 
 ى السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات السمعیة بأمریكا وألمانیا، حیث یوجد تشابه ف

یوجد نظام قائم على العزل فى مدارس أو فصول خاصه، ونظام قائم على الدمج 
مع العادیین فى المدارس العادیة؛ أما فى فصول ملحقه مستقله أو مع العادیین فى 

 . الفصل العادى
 فى ضوء مبدأ االعتراف بحقوق األفراد ذوى یفسر أوجه التشابه بین دول المقارنة 

االحتیاجات؛ حیث تهتم برعایة ذوى االحتیاجات؛ سواء بالنظام القائم على العزل أو 
النظام القائم على الدمج؛ إیمانا منهم بحق هؤالء األطفال فى الرعایة والتعلیم، 

  .ونظرتهم للتعلیم على أنه استثمار له مردود اقتصادى
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 العتبار األطفال ذوى االحتیاجات موارد هامة غیر مستثمرة یجب كما یعزى ذلك؛ 
 .تأهیلهم لتلبیة متطلبات؛ باإلضافة لحاجاتهم لجهود وقدرات جمیع أبناء الوطن

  :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
 یعتبر تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة جزء ال یتجزأ من السلم التعلیمى وال : أمریكا

طالب العادیین، وفى حاالت معینة یتم إلحاق الطالب یوجد خالف بینهم وبین ال
ذوى االحتیاجات الخاصة من شدیدى اإلعاقة فى فصول ملحقة داخل المدارس 

 .العادیة سواء تم ذلك فى فصول خاصة طوال الوقت أو لبعض الوقت
 یقدم للطالب ذوى االحتیاجات الخاصة تعلیم داخل السلم التعلیمى األلمانى : ألمانیا

 للقانون األساسى وال فرق بینهم وبین الطالب العادیین فى المدارس العادیة؛ ًوفقا
بینما فى حاالت شدیدى اإلعاقة یتم تقدیم تعلیم خاص لكل إعاقة على حده فى 
مدارس خاصة بكل إعاقة ویسمح للطالب ذوى االحتیاجات الملتحقین بالمدارس 

رس الخاصة لتطویر قدراتهم العادیة باالستفادة من التقنیات والوسائل فى مدا
 . ٕوامكانیاتهم

  یوجد اختالف بین أمریكا وألمانیا من حیث وجود مدارس لرعایة اإلعاقة الحسیة فى
ًألمانیا تقدم لهم تعلیما مماثال للتعلیم بالمدارس االبتدائیة؛ ولعل ذلك یرجع إلیمان  ً

ًتربویة والنفسیة أثرا األلمانیا بأحقیة كل فرد فى التعلیم؛ كما أن نتائج األبحاث ال
على االهتمام برعایة ذوى االحتیاجات فى الوالیات المتحدة األمریكیة عن الدمج 

 .التعلیمى لهم بالمدارس العادیة
 :یمكن تفسیر أوجه االختالف فى مصر فى ضوء

  الصم (یعد السلم التعلیمى القائم على عزل ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة
رس خاصة أو فصول ملحقة هو النظام المتبع فى مصر فى مدا) وضعاف السمع

حتى صدور قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة؛ بینما یعد النظام العزلى هو 
 .األقل انتشارا فى دولتى المقارنة

  كان النمط السائد فى السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة، تقدیم
ملحقة ثم الحلقة اإلعدادیة المهنیة ثم تعلیم إبتدائى فى مدارس خاصة أو فصول 

مرحلة الثانویة الفنیة للصم وضعاف السمع، ولم یكن یسمح لفئة الصم والبكم وذوى 
الضعف السمعى الشدید بدخول مدارس التعلیم العام بخالف ما هو موجود فى 

 .دولتى المقارنة
 لذوى االحتیاجات تعد مرحلة الثانویة الفنیة مرحلة نهائیة محتومة فى أغلب األحوال 

السمعیة ومن النادر التحاقهم بالتعلیم الجامعى بمصر؛ بینما ال یوجد فرق غالبا بین 
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جمیع فئات ذوى االحتیاجات الخاصة والعادیین فى دولتى المقارنة فى السلم 
 .التعلیمى

  :شروط القبول ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )4(
 :أوجه التشابه وتفسیرها  .أ 
 التشابه فى ضوء مبدأ تلبیة الحاجات الخاصة بذوى االحتیاجات یمكن تفسیر أوجه 

الخاصة؛ حیث یتم تشخیص الطالب على أساس فردى عن طریق اختبار تحدید 
مستوى الخدمات التى تقدم للمعاقین فى فصول الدمج؛ ففى أمریكا توجد بعض 

ید أهلیه االهداف التقویمیة المرتبطة بالقرارات الخاصة بشئون الطالب تختص بتحد
  .الطالب لنمط معین من البرامج، وتحدید البرنامج التربوي المناسب له

 :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
  یمكن تفسیر أوجه االختالف فى ضوء مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة؛ حیث یتم تعلیم

 سنة؛ 21 حتى 3كل االطفال ذوى االحتیاجات الخاصة بالوالیات المتحدة من سن 
 األطفال والكبار ممن لدیهم إعاقه من اإلعاقات على تعلیم عام وذلك بأن یحصل

مناسب ومجاني وفق ما تسمح به قدراته مع أقرانه العادیین فى المدرسة التي یرغب 
 . فیها

  الذى )142 /94(یفسر هذا االختالف فى أمریكا أیضا فى ضوء، قانون التعلیم ،
 المدارس العامة أو أى وحدات اكد على ضرورة تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة فى

 3رعایة أخرى بالتعلیم العام؛ كما أكد نفس القانون على تعلیم المعاقین من سن 
 .  سنه تحقیقا للمساواة والعدالة بین أفراد المجتمع21سنوات حتى 

  بینما یفسر االختالف فى ألمانیا فى ضوء، أنه یتم توفیر فرصة تعلیمیة للمعاق
ً بناءا على شهادة التشخیص المقدمة لمدیر المدرسة أو بقبوله لمدرسة الدمج

 .بتوصیة من المدرسة االبتدائیة األساسیة بقبول الطالب بمدرسه الدمج
  یمكن تفسیر أوجه االختالف فى مصر فى ضوء، تحدید اللوائح وذلك قبل صدور

یع قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة والئحته التنفیذیة سن التعلیم اإللزامى لجم
 . سنة، وتشمل مرحلة التعلیم األساسى فقط14الطالب حتى سن 

  كان یتم تحدید شروط القبول بمدارس الصم وضعاف السمع من خالل اللوائح
ًالمنظمة ونتیجة لذلك فیتم قبول األطفال غالبا بناءا على استیفاء المستندات  ً

 .ى الجهات المختصةًالرسمیة واالختبارات الطبیة التى تتم غالبا بصورة روتینیة ف
 حدد قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة والئحته التنفیذیة شروط لقبول. 
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   :  الخطط والمناهج والمقررات الدراسیة لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )5(
 :أوجه التشابه وتفسیرها  .أ 
  یمكن تفسیر أوجه التشابه فى دول المقارنة الثالثة فى ضوء تكافؤ الفرص

إعطاء الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة الفرصة المناسبة للتعلیم كل التعلیمیة؛ ب
أو بعض الوقت فى الفصل العادى لتیسیر عملیه التفاعل بینهم وبین أقرانهم 

  .ًالعادیین؛ تحقیقا لهدف الدمج فى بناء الفرد القادر على االتصال بالمجتمع العادى
 االجتماعى، الذى یعنى بأن ویمكن تفسیر أوجه التشابه فى ضوء مفهوم التطبیع 

طبیعة االفراد ذوى االحتیاجات، وظروفهم الحیاتیة إنما تعكس المعاییر واألنماط 
الثقافیة للمجتمع؛ بشكل عام ومن حقهم أن توفر لهم الفرص لیشاركوا فى الحیاة 
مشاركة وظیفیة تامة، وهذا یعنى بان یشارك فى برامج تسهل اكتساب المهارات 

 .ا تحسین ادائهم الوظیفى فى البیئة العامةالتى من شأنه
  ویمكن تفسیره فى ضوء مبدأ تلبیة كل الحاجات لألفراد ذوى االحتیاجات؛ بضرورة

قضاء جزء من الوقت داخل حجره مجهزه باألجهزة التعویضیة لتلقى بعض 
الخدمات التى یحتاجها، ولتلقى بعض المواد الدراسیة أو الموضوعات التى ال 

  .ستها مع أقرانه العادیین لعدم استطاعته مسایرتهم فى ذلكیمكنه درا
 :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
  تختلف خطط الدراسة من حیث عدد ساعات المخصصة للطفل ذوى االحتیاجات

الخاصة فى أمریكا، تخصص جزء من الساعات یقضیها فى حجرة المصادر؛ بینما 
زید من فرص التفاعل مع تخصص جزء آخر یقضیها مع أقرانه العادیین؛ مما ی

 . االقران العادیین من خالل المشاركة فى العمل وفى األنشطة الصفىة
  فى ألمانیا تخصص عدد من الساعات یقضیها الطفل ذوى االحتیاجات فى الفصل

 . العادى أقل مما یقضیه فى حجرة المصادر الخاصة به
 الحتواء الكامل ویمكن تفسیر أوجه االختالف بین الدولتین فى ضوء؛ مبدأ ا

لألطفال ذوى االحتیاجات داخل بیئة التعلیم العادى، والذي تأخذ به أمریكا فى 
تطبیق نظام الدمج بالمدارس العادیة؛ بینما فى ألمانیا النصیب األكبر من الوقت 
مخصص للبرامج الخاصة باإلعاقة؛ وهذا یشیر إلى أن الدمج التعلیمى لذوى 

 .ه الطابع الجزئياالحتیاجات الخاصة یغلب علی
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  :یمكن تفسیر أوجه االختالف فى مصر فى ضوء
  یوجد تنوع عند بناء خطط الدراسة بدولتى المقارنة بینما نجد أنها ثابتة فى مصر

ًویتم تحدیدها مركزیا من قبل الجهات المسئولة عن تعلیم ذوى االحتیاجات 
 .الخاصة

 ة وبین مناهج العادیین فى ال یوجد اختالف بین مناهج ذوى االحتیاجات الخاص
دولتى المقارنة وهو ما یطبق فى مصر كذلك؛ لكن تعطى للسلطات التعلیمیة 
المحلیة فى أمریكا وألمانیا حریة بناء المناهج التعلیمیة لكل مرحلة تعلیمیة مع توفیر 
التجهیزات والتعدیالت الالزمة لتالئم المناهج للطالب ذوى االحتیاجات الخاصة؛ 

ً مصر یتم بناء المناهج مركزیا بواسطة المسئولین بالوزارة وال یراعى بینما فى
ًظروف ذوى االحتیاحات غالبا عند بناء تلك المناهج؛ كما ال یتوافر غالبا المعینات 

 . والتجهیزات الالزمة لتیسیر المناهج لذوى االحتیاجات السمعیة
  :  تقویم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )6(

 :لتشابه وتفسیرهاأوجه ا  .أ 
  یوجد تشابه فى تقویم الطالب فى مدارس الدمج بین أمریكا وألمانیا حیث یتمیز

 .التقویم بشمولیة للجوانب النظریة والعملیة لذلك یتصف التقویم باالستمراریة
  ویمكن تفسیر هذا التشابه فى ضوء مبدأ البرمجةالفردیة الذي تأخذ به الدولتین

الحكم على قدرات الطفل التعلیمیة صحیح فیتجنب تكلیفه والتي عن طریقها یكون 
  .بأعباء أكثر من قدراته أو أقل من مجهوداته

  :أوجه االختالف وتفسیرها  .ب 
  تستخدم أمریكا فى تقویم الطالب مقاییس خاصة تعتمد على مقارنة الطالب من

، نفس السن، وتشتمل هذه المقاییس على استبیانات ومالحظات واختبارات تحصیلیة
 .واختبارات تشخیصیة للمهارات األساسیة

  بینما تعتمد ألمانیا على المالحظة العلمیة للطالب داخل الفصل من خالل فریق
 .العمل القائم بالتدریس

  ویمكن تفسیر ذلك فى ضوء؛ االعتراف بالخصائص الفردیة لذوى االحتیاجات
 . الخاصة، الذي یراعي الفروق الفردیة بینهم

 االختالفات فى ضوء مفهوم التعلیم المفتوح الذي تأخذ به ألمانیا كما یمكن تفسیر 
فى التدریس للمعاقین بفصول الدمج والذي یعتمد فى التقویم على مالحظه سلوك 

 .الطالب اثناء العمل فى الفصل
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 :یمكن تفسیر أوجه االختالف فى مصر فى ضوء
 الغالبة لتقویم ذوى اعتبار الحضور واالختبارات التحریریة والعملیة هى السمة 

 .االحتیاجات الخاصة السمعیة، والتى تبنى على حفظ وتلقین المناهج للطالب
  ال تغطى أسالیب التقویم المتبعة لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر لجمیع

 .جوانب شخصیة الطفل؛ كما ال تغطى الجوانب النظریة والعملیة للمنهج التعلیمى
 ًویم لجمیع الجوانب فغالبا ال یتصف باالستمراریة والشمولیة؛ نتیجة لعدم تلبیة التق

 .كما ال یراعى خصائص وقدرات الطفل والفروق الفردیة بینهم
  یفتقر تقویم الطالب ذوى االحتیاجات السمعیة بمصر للمقاییس الخاصة أو

ًالمالحظة العلمیة، وبدال من ذلك یبنى على نتائج االختبارات والتى ال تقیس غالبا ً 
قدراتهم وامكاناتهم، وهو ما یفسر انخفاض المستوى التعلیمى والثقافى لهم رغم 

  . نجاحهم وحصولهم على الشهادات مقارنة بزمالئهم العادیین
أوجه االستفادة فى تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة : المحور الخامس

  :بمصر
  :أوجه االستفادة: أوال

سیریة ألوجه التشابه واالختالف بین مصر وكال من الوالیات فى ضوء المقارنة التف         
المتحدة األمریكیة وألمانیا؛ أمكن التوصل لبعض أوجه االستفادة من تلك الخبرات فى تعلیم 

  :ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة بمصر بالتعلیم قبل الجامعى؛ نشیر منها هنا
 : أهداف تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )1(
 ناء أهداف لتعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة وتحویلها لتطبیقات فعلیةب.  
  ضرورة التعاون بین معلمى التعلیم العام ومعلمى التربیة الخاصة لتحقیق األهداف

  .الخاصة بتعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى فصول الدمج
 مان نجاح الدمج التعلیمىتغییر أدوار ومسئولیات المعلمین وباقى األخصائیین لض  

 :  أنماط الدمج لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )2(
  تطبیق الدمج الكلى على اإلعاقات السمعیة مع تزوید فصول الدمج باألجهزة

والوسائل المعینة، واالستعانة بمعلمى التربیة الخاصة لمعاونة المعلم العادى على 
 .أداء عمله

 تیاجات الخاصة السمعیة واحتیاجاته التربویة یسهم فهم طبیعة الطفل ذوى االح
 .بالسماح لنسبة كبیرة منهم بالبقاء بالمدرسة طوال الوقت ویسهل إدماجهم
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  تزوید المدارس والمعاهد األزهریة الدامجة بالتعلیم قبل الجامعى باألجهزة والوسائل
تواجد فى واإلمدادات التعلیمیة لتكون جزء من المؤسسة العادیة حتى یمكن للطفل ال

 .  المدرسة أو المعهد طوال الیوم
  قضاء الطفل ذوى االحتیاجات السمعیة الوقت مع أقرانه العادیین؛ حتى تتاح فرصة

 .التفاعل عن طریق ممارسة األنشطة التربویة والمشاركة الفعالة بالفصل
  توفیر األنشطة التى تتیح فرصة احتكاك األطفال ذوى االحتیاجات السمعیة مع

 . یین فى فترات معینة فى نظام الدمج الجزئىالعاد
 : السلم التعلیمى لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )3(
  ًتوفیر فرص تعلیمیة متكافئة لكل األطفال تحقیقا لدیمقراطیة التعلیم فى المدارس

العادیة قدر اإلمكان وداخل السلم التعلیمى النظامى حتى یصبح ذوى الطفل ذوى 
ًالسمعیة مواطنا منتجا مساهما فى المجتمع دون تمییزاالحتیاجات الخاصة  ً ً. 

  توفیر فرص تعلیمیة مناسبة كل حسب قدراته وامكاناته، والحصول على الشهادة ٕ
الثانویة للوصول بهم إلى أهداف التعلیم والوصول بهم للتعلیم الجامعى أو الحصول 

 .  ة الثانویةعلى فرصة عمل مناسبة بعد تأهیله التأهیل المناسب فى المرحل
  شمولیة السلم التعلیمى لكل أنواع اإلعاقات، عن طریق الدمج بالمدارس العادیة فى

المقام األول، أو  فى مدارس أو فصول خاصة بكل إعاقة فى حاالت اإلعاقة 
 . الشدیدة

 : شروط القبول ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة فى مدارس الدمج )4(
 سنة21 حتى 3ت الخاصة السمعیة من سن تحدید سن القبول لذوى االحتیاجا . 
  التشخیص عن طریق اختبار تحدید إمكانات التنمیة المناسبة لكل طالب وتحدید

 .مستوى الخدمات التى تقدم لذوى االحتیاجات الخاصة فى فصول الدمج
 إجراء اختبارات لتحدید المستوى التحصیلى لكل طالب على حده. 

 : اسیة لذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة الخطط والمناهج والمقررات الدر )5(
 تحدید عدد من الساعات الخاصة بالمعلم لكتابة خطة الدراسة. 
  ًتكتب الخطة الدراسیة أسبوعیا فى سجل الخطة ویقوم المعلم بتقدیمها فى نهایة

 .األسبوع العتمادها من مدیر المدرسة
 امج الفردیة وعدد یتم تنفیذ الخطط من خالل تحدید عدد معین من الساعات للبر

آخر لفصول التعلیم العادى مع العادیین توزع بین المقررات الدراسیة واألنشطة 
  . التربویة والبرامج التى تسهل اكتساب المهارات لهم

 :  تقویم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة السمعیة )6(
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 أن یوضح التقویم مدى تقدم الطالب فى تحقیق األهداف المرجوة. 
 فى أسالیب التقویم باستخدام األسالیب التالیةیراعى التنوع : 

 . یتم تقییم كل طالب على أساس فردى ومن خالل اختبارات التنمیة الفردیة -
 . عمل استمارة تحقیق الجدارة األسبوعیة -
 . استخدام مقاییس خاصة تعتمد على مقارنة الطالب من نفس السن -
  .ب داخل الفصل الدمجى استخدام المالحظة العملیة المباشرة لسلوك الطال -

  : التوصیات والمقترحات: ثانیا 
 : أوصى البحث بعدة توصیـات ومقترحـات، منها         
بناء منظومة تشرف علیها لجنة مختصة من شأنها إعداد وتنفیذ مؤتمرات دوریة؛  -

ًبحیث تكون نتائجها رافدا أساسیا لتطویر تعلیم ذوى االحتیاجات فى مصر ً. 
كتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة السمعیة، واتخاذ إجراءات إكمال تطویر برامج لال -

 .تعلیمهم الجامعى
تنمیة الموارد المالیة من خالل موارد جدیدة كالمنح والشراكات والمسئولیة المجتمعیة  -

للشركات ونظام الوقف الخیرى ومنظمات المجتمع المدنى واستثمار العائد 
  .واالستفادة من إنتاجه



  خبرات بعض الدول فى مجال تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة السمعیة
  وإمكانیة اإلفادة منھا فى مصر

  محمد عادل محمد سلیمان
 مـحـمـد صـبـرى حـافـظ مـحـمـود/ د.أ
 أحمد یونس محمد محمود فكرى/ د.م.أ
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  :جع العربیةالمرا: أوال
أسباب اإلعاقة السمعیة وبعض المتغیرات : "إبراهیم أمین القریوتى ، نور سالم التمیمى

، مجلة منال، الشارقة للخدمات )"دراسة استطالعیة(اإلجتماعیة المرتبطة بها 
 .م2000، دیسمبر 14، السنة 147اإلنسانیة، ع 

ظم تعلیمهم، إطار فلسفى وخبرات تربیة المعاقین والموهوبین ون: "إبراهیم عباس الزهیرى
 .م2007، دار الفكر العربى، القاهرة، 2، ط"عالمیة

، القاهرة، دار الفجر، "الرعایة التربویة للصم وضعاف السمع: "أحالم رجب عبد الغفار
2003. 

، جامعة "موضوعات فى اإلرشاد النفسى لذوى االحتیاجات الخاصة: "إسعاد عبد العظیم البنا
 .م2006یة التربیة، المنصورة، كل

، دار الفكر للنشر "تكنولوجیا التعلیم لذوى االحتیاجات الخاصة: "، منى الجزارأمل سویدان
 .م2007والتوزیع، عمان، 

دور المشاركة المجتمعیة فى تطویر التعلیم المصرى ـ دراسة : "إیناس محمد عبد الناصر
 كلیة التربیة، جامعة الفیوم، ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،"میدانیة فى محافظة أسیوط

 .م2008
ًرعایة المعاقین صحیا وحركیا: "بدر الدین كمال عبده ، محمد السید حالوة ، المكتب "ً

 .م2001الجامعى الحدیث، اإلسكندریة، 
دراسة فى تدعیم النسق (اإلعاقة فى محیط الخدمة االجتماعیة :" بدر الدین كمال عبده

 .م2002مكتب العلمى للنشر والتوزیع، اإلسكندریة،،ال)"القیمى لجماعات المعاقین
، النشرة الدوریة التحاد "االكتشاف والتدخل المبكر لإلعاقات المختلفة: "بیومى على غریب

 .م2003، سبتمبر 19، السنة 75هیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین، ع 
بإصدار الالئحة  2018 لسنة 2733رقم :"قرار رئیس مجلس الوزراء: الجریدة الرسمیة

 دیسمبر، 23 مكرر، 51، العدد "التنفیذیة لقانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
 م2018

 بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوى 2018 لسنة 10قانون رقم : "الجریدة الرسمیة
 .م2018 فبرایر، 19، )ج( مكرر 7، العدد "اإلعاقة

قین فى الوطن العربى والمؤتمر العالمى الجمعیة العمومیة والحلقة الحواریة حول حقوق المعو
البیان الختامى، حول حقوق المعوقین فى الوطن العربى والمؤتمر : "لحقوق المعوقین

 . 2003  مارس 9 - 8، مملكة البحرین،  "العالمى لحقوق المعوقین
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ت الفنیة التوجها: "وزارة التربیة والتعلیم اإلدارة العامة للتربیة الخاصة: جمهوریة مصر العربیة
 .، القاهرة"2010-2009والتعلیمات اإلداریة لمدارس وفصول التربیة الخاصة 

بتاریخ ) 561(قرار وزارى رقم : "مكتب الوزیر: وزارة التربیة والتعلیم: جمهوریة مصر العربیة
8/12/2014." 

لدمج دلیل توعوى ل: " وزارة التربیة والتعلیم، قطاع التعلیم العام: جمهوریة مصر العربیة
 ".2017 / ٢٠١٦بمرحلة ریاض األطفال 

التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام : "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 .م2007، ، القاهرة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء"م2006

 والعوامل التقدم في تنفیذ إعالن حقوق الطفل العوامل المساعدة: "جیریسون النسداون
، العدد 29، ترجمة أحمد عطیة أحمد، مجلة مستقبلیات التربیة، المجلد "المعیقة
 .م1999، 110

، العالمیة للنشر "فلسفة التربیة لذوى االحتیاجات الخاصة: "حسن محمد حسان وآخرون
 .م2005والتوزیع، المنصورة، 

، "ة فى مصر الواقع والمأمولاإلشراف التربوى فى مدارس التربیة الخاص: "دریة السید البنا
 .م2005، مایو 58مجلة كلیة التربیة، جامعة المنصورة، الجزء الثانى، ع 

، "الدمج الشامل لذوى االحتیاجات الخاصة، مفهومه وحلفیته النظریة:"دیان برادلى وآخرون
ترجمة زیدان أحمد السرطاوى وآخرون، العین، األمارات العربیة المتحدة، دار الكتاب 

 . م2000جامعى، ال
التطلعات التعلیمیة والمهنیة وتقدیر الذات :" سامى محمود عبد اهللا رزق ، لورانس بسطا زكرى

، تقریر وبحوث ودراسات وتوصیات المؤتمر السادس "دراسة میدانیة:لدى المعوقین
، القاهرة، اتحاد هیئات رعایة الفئات الخاصة )نحو مستقبل أفضل للمعوقین(لالتحاد
 .م1994 مارس 31 :29ین، القاهرة، والمعوق

دراسة أسالیب وطرق تعلیم وتأهیل المعوقین بالوالیات المتحدة : "سمیرة أبو زید نجدى
، المؤتمر السادس التحاد هیئات رعایة "األمریكیة ومدي االستفادة منها في مصر

 .م1994الفئات الخاصة والمعاقین، مارس 
التعلیمیة للطالب الصم وضعاف السمع بسلطنة دراسة تقویمیة للعملیة :" طارق الریس
الدمج :(، بحث مقدم للملتقى الثانى عشر للجمعیة الخلیجیة لإلعاقة، بعنوان"عمان

، سلطنة )المجتمعى الشامل فى ضوء اإلتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
 .م2012 مایو 8 :6عمان، مسقط، 
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ى الحاجات الخاصة ــ األسالیب التربویة والبرامج سیكولوجیة ذو: "عبد الرحمن سید سلیمان
 .م2010، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، "التعلیمیة

مشروع إعداد منهج دراسى لألطفال :" عبد العزیز السید الشخص، زیدان أحمد السرطاوى
، ندوة اإلتجاهات المعاصرة )"التحضیرى(ًالمعوقین سمعیا فى مرحلة ما قبل المدرسة

ًم والتأهیل المهنى للمعوقین سمعیا، وزارة المعارف، المملكة العربیة فى التعلی
 .م2000 فبرایر، 3: 1السعودیة، الریاض 
، "سیاسات الرعایة اإلجتماعیة للمعوقین في المجتمعات النامیة: "عبد اهللا محمد عبد الرحمن

 .م2007دار المعرفیة الجامعیة، االسكندریة، 
، القاهرة، 3، ط "سیكولوجیة ذوى االحتیاجات الخاصة وتربیتهم: "عبد المطلب أمین القریطى
 .م2001دار الفكر العربى، 

تصور مقترح لتفعیل دور الجمعیات األهلیة المصریة فى : "عزة نادى عبد الظاهر عبد الباقى
، رسالة ماجستیر غیر "ًمجال تأهیل المعوقین حركیا فى ضوء خبرات بعض الدول

 .م2012 جامعة الفیوم، منشورة، كلیة التربیة،
، دار الیازورى للنشر والتوزیع، عمان، األردن، "اإلعاقة السمعیة:"عصام حمدى الصفدى

 .م2003
دراسة مقارنة لنظام الدمج التعلیمى للمعاقین بالمدارس العادیة : "عفاف على محمود المصرى

جمهوریة مصر فى كل من الوالیات المتحدة وألمانیا ومدى إمكانیة اإلفادة منها فى 
  م،2001، رسالة دكتواره غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، "العربیة

، ورقة "تجربة المملكة العربیة السعودیة في إلحاق الصم بالتعلیم العالي: "فوزیة محمد أخضر
            : 1عمل مقدمة لندوة التربیة الخاصة بجامعة الملك سعود، في الفترة من 

 .م2008ر نوفمی3
، مجلة كلیة التربیة، "جهود الوزارة فى تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة: "محمد السید حسونه

 .م2007، مایو )58(، السنة )4(رابطة خریجى معاهد كلیات التربیة، العدد 
دراسة مقارنة لبعض مشكالت إدارة التربیة الخاصة في : "مختار عبد الجواد السید علي
، رسالة دكتوراه غیر "ة والوالیات المتحدة  األمریكیة والسویدجمهوریة مصر العربی

 .م1994منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس ،
، القاهرة، الشمس للطباعة، "نظم التعلیم فى التربیة الخاصة: "نجدة إبراهیم على سلیمان

 .م2000
ً سمعیا بمدارس الصم تحدیث البیئة التربویة للمعاقین:" هاله فكرى عبد العزیز عبد المعطى

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد "وضعاف السمع فى ضوء االتجاهات المعاصرة
 .م2010الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، 
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تصور مقترح لدور اإلعالم التربوى فى تفعیل العالقة :"هیام عبد العاطي عبد الفتاح یوسف
ر، معهد الدراسات والبحوث التربویة، ، رسالة ماجستی"بین المدرسة والمجتمع المحلى

 . م2009جامعة القاهرة،   
، النشرة الدوریة التحاد هیئات ورعایة الفئات الخاصة والمعوقین، "الصمم:"یوسف هاشم إمام

، سبتمبر 20،السنة 79القاهرة،اتحاد هیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین،ع
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