
 اٌّضبٔذح األوضش أّ٘يخ وبٔذ: 

 اٌّؼٍِٛبد اٌّىزٛثخ .  - 

صُ اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ آثبء األؽفبي اٌّؼبليٓ صّؼيب اآلخشيٓ اٌزيٓ ال  -

 ُٙ ػٕذ رمذيُ فُٙ اإلػبلخ اٌضّؼيخ ٌُٙ. رزٛلف أّ٘يز

ٌٚىٓ ألُٔٙ يٍّىْٛ وً اٌزفبطيً ػٓ اٌّؼشفخ اٌيِٛيخ اٌزٝ يشيذ اآلثبء 

اٌغذد ألؽفبي رٜٚ إػبلخ صّؼيخ ِؼشفزٙب ، ٚويفيخ اٌزؼبًِ ِؼٙب ، صُ دػُ 

ِؤصضبد اٌخذِخ االعزّبػيخ ، ٚاٌذػُ اٌّبدٜ ٚثخبطخ ٌذٜ األصش اٌزٝ 

 The National) إػبفيخ إٌٝ عبٔت اٌظُّ يؼبٔٝ أؽفبٌٙب طؼٛثبد

Deaf Children's Society, 2003) . وزٌه أشبسد ٔبيذ ٚصٛأٛيه 

Knight & Swanwick (1999)  إٌٝ ػشٚسح فُٙ اٌحبعبد اٌخبطخ

أٔٛاع اٌّضبٔذح اٌزٝ يحزبعٛٔٙب ثزٜٚ اإلػبلخ اٌضّؼيخ وأصبس ٌزحذيذ 

 :ٚرزّضً فٝ

بػش اٌّؼبق ٌٚىً ِب يظذس ػٕٗ ِٓ ٌّش رمذيش اٌّحيطيٓاٌحبعخ إٌٝ  -1

 .أفؼبي

، ٚثخبطخ ِّٓ ِشٚا  ٌٍزحذس ِؼُٙاٌحبعخ إٌٝ ٚعٛد أشخبص   -2

  ثخجشاد ِشبثٙخ ، أٚ ِٓ أٌٚئه اٌزيٓ

 .يٍّىْٛ اٌّؼشفخ ػٓ رأصيشاد اإلػبلخ اٌضّؼيخ ػٍٝ اٌفشد ٚأصشرٗ

، فٕٙبن ِذٜ ٚاصغ ِٓ األصئٍخ اٌزٝ رحزبط  اٌحبعخ إٌٝ اٌّؼٍِٛبد -3

  بد ، ٚاٌؼذيذ ِٓ اٌمشاساد اٌزٝإعبث

  يغت ارخبر٘ب ثٕبء ػٍٝ ِؼٍِٛبد طحيحخ.

 

 األِٓ إٌفضٝ ٌزٜٚ ػؼبف اٌضّغ 

ِٓ أُ٘ عٛأت اٌشخظيخ،   )اٌطّأٔيٕخ االٔفؼبٌيخ( يؼذ األِٓ إٌفضٝ 

ٚاٌزٝ يجذأ رىٛيٕٙب ػٕذ اٌفشد ِٓ ثذايخ ٔشأرٗ األٌٚٝ، خالي خجشاد 



زغيش اٌٙبَ وضيشاً ِب يظيش ِٙذداً فٝ أيخ اٌطفٌٛخ اٌزٝ يّش ثٙب، ٚ٘زا اٌّ

ِشحٍخ ِٓ ِشاحً اٌؼّش، إرا ِب رؼشع اإلٔضبْ ٌؼغٛؽ ٔفضيخ أٚ 

اعزّبػيخ أٚ فىشيخ ال ؽبلخ ٌٗ ثٙب، ِّب لذ يؤدٜ ثٗ إٌٝ االػطشاة 

إٌفضٝ. ٌٚؼً حبعخ اٌطفً إٌٝ األِٓ إٌفضٝ ِٓ أُ٘ اٌحبعبد فٝ رىٛيٓ 

اٌميُ ٚاٌّؼبييش ٚاٌضٍٛن أصبس اٌشخظيخ ٚإِذاد٘ب ثأّٔبؽ ِٓ 

ٚاالرغب٘بد اٌضٍيّخ اٌضٛيخ، ٚ٘ٝ ِٓ أُ٘ ششٚؽ اٌظحخ إٌفضيخ، ٚيؼذ 

األِٓ إٌفضي اٌّظذس األٚي إلحضبس اٌطفً ثبٌضمخ فٝ رارٗ ٚفيّٓ حٌٛٗ، 

ثبألِٓ إٌفضٝ. ػٍٝ أْ  ٚاٌٛاٌذيٓ ّ٘ب اٌّظذس األصبصٝ إلحضبس اٌطفً 

شء ثؼذَ االؽّئٕبْ ٚاٌخٛف فمذاْ اٌشؼٛس ثبألِٓ إٌفضٝ لذ يشؼش اٌّ

ٚاٌشؼٛس ثبٌٕمض ٚػؼف اٌضمخ ثبٌٕفش ، وّب أٔٗ يؤدٜ إٌٝ اٌىشا٘يخ، 

اٌّؼٛعخ  فّٓ خبف شيئبً وش٘ٗ، ٚاألصش اٌزٙزيجٝ ٌٍخٛف فٝ رمٛيُ إٌفش

 أصش ؽفيف ٚ٘ٛ أصش صٍجٝ فٝ وً حبي. 

أْ اٌشؼٛس ثبألِٓ شؼٛس ِشوت يزؼّٓ صالصخ أثؼبد إٌٝ  ِبصٍٛٚلذ أزٙٝ 

 / ٌٗ ِىبٔخ ثيُٕٙ / شؼٛس اٌفشد ثأٔٗ ِحجٛة ِزمجً ِٓ اآلخشيٓ :٘ٝ أٌٚيخ

ٚاٌمٍك  ٚيذسن أْ ثيئزٗ طذيمخ ٚدٚدح غيش ِحجطخ ال يشؼش فيٙب ثبٌخطش

 ٚاٌزٙذيذ.

ٚيؼيش اٌّؼبق صّؼيب فٝ حبٌخ ِٓ أخفبع األِٓ إٌفضٝ، ٚيؤوذ رٌه 

، فئْ اإلشبسح إٌٝ ِب يزّيز ثٗ اٌّؼبق صّؼيب ِٓ خظبئض ٚصّبد ِحذدح 

 :اٌظٛسح اٌؼبِخ ٌشخظيزٗ رجذٚ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٝ

األِش اٌزٜ يغؼٍٗ فٝ ِضزٜٛ  لظٛسٖ ػٓ اٌزفبػً اٌٍفظٝ اٌشفٙٝ، -

اٌخجشاد اٌزٝ يحظٍٙب ػٓ اٌؼبٌُ اٌزٜ يؼيش فيٗ دْٚ ِضزٜٛ ػبدٜ 

اٌضّغ، فٙٛ ثحىُ ٘زا اٌمظٛس ال يذسن األشيبء اٌزٝ رحيؾ ثٗ إال 

 .يك اٌحٛاس اٌزٝ يٍّىٙباإلحضبصبد اٌزٝ رأريٗ ػٓ ؽش

 : إْ اٌّؼبق صّؼيب يحظً ػٍٝ خجشارٗ ػٓ ؽشيك حٛاصٗ األسثؼخ -

اٌٍّش ٚاٌجظش ٚاٌززٚق ٚاٌشُ، ٌٚٙزا وبْ فٝ ِغبي اإلدسان ألً حظبً ِٓ 

اٌزٜ يضّغ، ٚاٌؼبٌُ اٌزٜ يؼيش فيٗ ػبٌُ ػيك ِحذٚد ٌٕمض اٌخجشاد 

يزٛصً ثىً ٚلذ  اٌزٝ يحظً ػٍيٙب صٛاء ِٓ حيش إٌٛع أٚ اٌّذٜ.



حٛاصٗ ٌٍزٛاطً، ِّب يغؼٍٗ يجزي ؽبلخ ٚعٙذاً وجيشيٓ أصٕبء رؼبِالرٗ ِغ 

اٌغيش، ِّب يؼشػٗ فٝ غبٌجيخ األحيبْ ٌإلعٙبد اٌؼظجٝ ٚاٌشؼٛس ثؼذَ 

 .األِٓ ٚخيجخ األًِ ِّب يٕؼىش أصشٖ ػٍٝ شخظيزٗ

ٚاٌّضبٔذح اٌّمذِخ ٌٗ ِٓ اٌخبسط  اٌشػب ػٓ اٌّضبػذحرخزٍف ػٍّيخ  -

فشاد اٌّحيطيٓ ثٗ فمذ يشفغ اٌّضبػذح اٌزٝ رمذَ إٌيٗ ألٔٗ أٜ ِٓ األ

يشفغ ػغزٖ رّبِبً األِش اٌزٜ يؤدٜ إٌٝ ّٔٛ اٌشخظيخ اٌمضشيخ ، ٚلذ 

يمجً ػغزٖ ٚإّٔب يشفغ اٌّضبػذح ِّب يؤدٜ إٌٝ ّٔٛ اٌشخظيخ 

االٔضحبثيخ ٚاٌشغجخ فٝ اٌؼزٌخ ػٓ اٌّغزّغ ، ٚفٝ ٘زا ٚران إشبسح إٌٝ 

                                                          .شؼٛسٖ ثبألِٓ إٌفضٝػذَ رىيفٗ اٚ ػذَ 

 اٌخالطخ.. 

ِٚٓ اٌّؤوذ أْ اٌّضبٔذح االعزّبػيخ ػٍٝ اخزالف أشىبٌٙب ٚاخزالف 

لذِيٙب ٌٍطفً ػؼيف اٌضّغ، أٔٙب راد ٔزبئظ إيغبثيخ ػٍٝ عٛأت شخظيخ 

األِٓ إٌفضٝ ٚاٌزٛافك اٌطفً ِٕٚٙب اٌغٛأت اٌزشثٛيخ، ٚوزٌه رحميك 

إٌفضٝ ِغ اٌجيئخ ٚاٌّحيطيٓ ثٗ، يضبػذٖ وضيشا ػٍٝ اوزضبة اٌىضيش ِٓ 

اٌخجشاد اٌضبسح ٚاٌزٝ رغؼٍٗ لبدسا ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌؼمجبد اٌزٝ رؼزشع 

حيبرٗ، حيش أْ اٌّضبٔذح رؼطيٗ اٌضمخ فٝ إٌفش ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاطً 

أٚ اٌّغبي اٌّذسصٝ أٚ  ٚاٌزفبػً ِغ اآلخشيٓ، صٛاء فٝ اٌّحيؾ األصشٜ

 فٝ اٌٛصؾ االعزّبػٝ.                         

 


