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 :تمهيد

خر ارتباطـا وقي،ـاي ويـتم األسرة وحدة اجتماعية تتكون من عدة أفراد يرتبط بعضهم بالبعض اآل
التفاعل بينهم خالل الحياة االجتماعية التي يعيشونهاي واألسرة هي البيئة األولـ  التـي ي،ابلهـا الطفـل 
منذ بدء نشأته فينمو فيها ويكتسب خبراته واتجاهاته العامة والسلوكية مـن خاللهـا ويتطبـط بطبائعهـاي 

ي ل،يم األساسية للمجتمط تعتمد اعتمادا كليا عل  األسرةولذلك فإن التنشئة العامة لألطفال وتعليمهم ا
 .خاصة في المرحلة األول  من حياة الطفولة فما بالك إذا كان هذا األخير مصاب بإعاقة

ضــرورح لمــا لــه مــن أهميــة  فــدما األطفــال ذوح االحتياجــاص الخاصــة مــط النعــام االجتمــاعي
جتماعيـة االصـحية و الدينيـة و المؤسسـاص والارسي المـدو األهـلي ما ي،وم به ي من خالل لطفلبالنسبة ل

ضـع   :ةالجسـدي ةقـاععالميةي لتعري  وت،ييم ومسـاندة األطفـال الـذين ي،اسـون مـن اإلاإلتربوية و الو 
 .الخ...االضطراباص العاطفية وبتر األطرا  بأنواعهاو ضع  السمطي و صعوبة الكالمي و البصري 

للطفلي حيث تمر ت،ريبا بقالث   ها الحاضن األولوينبغي تركيز االهتمام عل  األسرة باعتبار 
أهــم المؤسســاص االجتماعيــة التــي وألنهــا أيضــا ال،بــول والت،بــلي و األزمــةي : مراحــل مــن المعانــاة وهــي

وســتعل كــذلك  ياالجتمــاعي مــن جيــل إلــ  جيــلالتــراث تضــطلط بعمليــة التنشــئة االجتماعيــةي ون،ــل 
ل ذلـــك يلحعـــة والدة الطفـــل وتبــذل فـــي ســـب ذماعيـــة منــفهـــي ت،ـــوم بعمليــة التنشـــئة االجتي دون منــاز 

تشــبط حاجاتــه و جهــودا متواصــلة لتشــكيل شخصــيته الفرديــة واالجتماعيــةي فهــي التــي ترعــا  وتحميــه  
 .البيولوجية والنفسية

 :(من منظور علمي) األسرة -أوال

فهــي  يأفرادهــا وعالقــاصتركيبتهــا البنيويــة و  عيفتهــامــن حيــث  يمــن أوجــه عديــدة ألســرةاتعــر  
شبا  الدوافط األوليـة لألفـراد و  يوعيفتهايتأسس لتح،يق وعائ  محددة  ييطبيع "اجتما "أول تشكل  ا 

مجموعـة تتـأل  األسـرة مـن ؛ و اللبنة األساسـية فـي حيـاة المجتمـطئهمي وتشكل هي أيضا واستمرار ب،ا
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 .(512-512: 0) محددةم بينهم عالقاص و اص ت،ــمن األشخ

التــي تتــول  غــرس قــيم الق،افــة العامــة فــي  يعــاص االجتماعيــة األوليــةأهــم الجمايشــكل هــؤالء و 
مدرســة الفــرد األولــي وهــي تعــد ، (25: 5) المجتمــط ككــلي وفــي نفــس الوقــص غــرس قــيم األســرة ذاتهــا

   الح،ـوق وال،يـام بالواجبـاصلـالتي يتل،  فيها مبادئ التربية االجتماعية والسـلوك ودداب المحافعـة ع

(3 :083). 
حسـب المنـاطق  هـاتتنـو  أنماطبحيـث  يبـاختال  المجتمعـاص اإلنسـانية نمـطط األسـرةأتختل  و 

مــن عدديــةي فوفــق معــايير البــاحقون األســرية يصــن  و ي والعــرو  االجتماعيــة واالقتصــادية والق،افيــة
العـــاداص  بإكســـابهالتـــي يولـــد فيهـــا اإلنســـان فت،ـــوم ي هنـــاك أســـرة التوجيـــه، الشخصـــيحيـــث االنتســـاب 

التـــي ، أســـرة التناســـلي وهنـــاك ألداء دور  فـــي المجتمـــطتعـــد  و  يلمعـــايير االجتماعيـــة وال،ـــيموالت،اليـــد وا
 .واإلنجابيكونها اإلنسان عن طريق الزواج 

األسـرة التـي ي وهنـاك الزوج،يم فيها الزوجان مط أسرة والد ياألسرة التي فهناك  من حيث اإلقامةأما 
يترك للزوجين حرية االختيـار من مجتمعاص بعض الهناك في ؛ و ي،يم فيها الزوجان مط أهل الزوجة

يســكن الزوجــان بعيــدا عــن أهلهمــا قــي مســكن جديــد ي وقــد الــزوجأهــل  وأبــين مســكن أهــل الزوجــة 
 .(24-23: 4)مست،ل

هنــاك و  يأســرة مســت،لة ت،تصــر علــ  جيلــين وهــي، األســرة النــواةي فهنــاك الشــ لحيــ  مــن أمــا 
رئـيس األسـرة أو إلـ  الملكيـة  فيهـا والسـلطة فيهـا رجـط تهي عبارة عن جماعـة متضـامنةي ، الممتدة

كــان  ن مــن عــدد مــن األســر المرتبطــة ســواءبمعنــ  دخــر هــي الجماعــة التــي تتكــو و  يالجــد األكبــر
ي،يمون في مسكن واحد وهي ال تختل  كقيرا عن األسـرة المركبـة و أو المرأة جل النسب فيها إل  الر 

 . (01-9 :2) أو العائلة
عــدم بالتــالي و  يبســبب خــروج المــرأة العاملــة لســوق العمــللبديلــةي التــي عهــرص وهنــاك األســرة ا

رســال أطفالهـا إلــ  دور الحضــانة أو ممـا دفعهــا إل يقـدرتها علــ  التواجـد فــي البيــص لسـاعاص طويلــة
 .للعناية بهم طيلة ساعاص العمل وذلك م،ابل أجر ي إل  أسر غريبة عن أسرة الزوج أو الزوجة

التي تتكون من األوالد واألب واألم كانا قد تفرقا بسبب الطالق أو توفيا ية وهناك األسرة الوص
معـــا أو أحـــدهماي وانت،لـــص الوصـــاية إلـــ  جـــد الـــزوج أو الزوجـــة أو عمتـــه أو خالتـــهي لت،ـــوم بالعنايـــة 

 .الري  الباديةباألوالد وتنتشر هذ  األسرة في 
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ــي  المراف،ــة األســرةوهنــاك أيضــا  وأوالدهمــا باإلضــافة إلــ  خــال  جــةالــزوج والزو تتكــون مــن الت
الزوج أو الزوجة أو عمه أو عمها أو أخيه أو أخ الزوجة أو أرملة أو مطل،ة لها قرابة دم الزوج أو 

 .(082: 2)وهذ  األسرة قد تكون تتواجد في المدينة الزوجةي
ي األبويــةألســرة ي وهــي ااألســرةأربعــة أنمــاط مــن ي نجــد الســلطةمــن حيــث وعنــد تصــني  األســر 

األســرة األميــة التــي ؛ وهنــاك أبنــائهمأبنائــه وزوجــاتهم و  واســعة علــ التــي يكــون فيهــا لــألب ســلطة 
األسرة ال،ائمة عل  ؛ وأخيرا سيطر عليها أحد األبناءيالتي  البنيويةاألسرة ؛ و تكون فيها السلطة لألم

 .أساس المساواة و الديم،راطية
ذا جئنــا إلــ   التــي لســاب،ة مجموعــة مــن الســماص ا فــاصي فســتنتا مــن التعريخصــط ا األســرةوا 

 :عن ب،ية النعم االجتماعية األخرى وهيح ر األسالنعام ميز ت
؛ االجتمـاعيوجود عالمي ف،د وجدص في جميط المجتمعاص وفي كل مراحل النمو  األسرة ذاص

-2884) فهـي ليسـص مـن صـنط الفـرد المجتمـطيت،وم األسرة عل  أوضا  ومصـطلحاص ي،رهـا وأنها 
ي وي،ـــيم أفرادهـــا غـــي م،بولـــةروابـــط اجتماعيـــة عالقـــة زوجيـــة قائمـــة علـــ  أســس و  تمقـــل يوهــ؛ (20

يمـارس مـط بعضـهمي بحيـث متفـاعلين الشـخاص األوحدة من ي فهم يمقلون واحدتحص س،  الغالب 
 . (059: 7) كل منهم دور  الذح يحدد  له المجتمط

ل  جانب ذلك تعتبر  خاللهـا تـوفير الرعايـة  ن مـناألسرة أول منعمة وجماعة اجتماعيـة يمكـوا 
الوســـط الـــذح يح،ـــق للفـــرد إشـــباعاته ؛ كمـــا أنهـــا تعتبـــر االجتماعيـــةوالغـــداء وكـــل متطلبـــاص التنشـــئة 

شبا  لعواط  اإلخوة واألمومة واألبوةو  المجتمطي االجتماعية بصورة شرعيةي ي،رهاالطبيعية و   .ا 
فهــي ي األنعمــة االجتماعيــة ب،يــةمــط تمقــل حل،ــة مــن التــأقير المتبــادل وهــي عــالوة علــ  ذلــكي 

يجاباالنعام االجتماعي تؤقر وتتأقر عل    .(01: 8)سلبا وا 
فهنــاك  يعديــدة وعــائ ت،ــوم ب تضــم مــن تعريفهــاياي وكمــا فهــيي وظــط ا األســرة أمـا مــن حيــث

وبفضــل تعاقــديا يعطــي العالقــاص الجنســية طابعــا رســميا وقابتــاي  اتفاقــاي فــالزواج ولوجيــةيالوعيفــة الب
  في االجتماعيةاألسرة وعيفة النسلي وتتمقل  ذلك يستمر

فهـي ، الوعيفـة النفسـيةأمـا وتوجيـه سـلوكهي ته تنمية الطفل اجتماعيا وتنشـئتهي وتكـوين شخصـي
 الجماعــــــاصي بصــــــورة أفضــــــل وأعمــــــق مــــــن ب،يــــــة الشــــــعور بــــــاألمن واالحتــــــرام والت،ــــــدير تــــــوفر لــــــه
 .(53: 9) لحمايةاو ان ــتزود  بالحب والعط  والحن فهي ،(52: 8)االجتماعية
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افي فـي تكوينـه وتوريقـه ق،ـإدمـاج الطفـل فـي اإلطـار الهذاي وتتمقل الوعيفة الق،افية لألسـرة فـي 
وعاداتــه وع،يدتــه ويتعــر  علــ  طــرق  يفعــن طريــق األســرة يكتســب الطفــل لغتــهمتعمــداي  اإيــا  توريقــ

والمعت،ـــداص وال،ـــيم فينشـــأ منـــد طفولتـــه فـــي جـــو ملـــيء بهـــذ  األفكـــار ي التفكيـــر الســـائدة فـــي مجتمعـــه
وتصــبم مــن مكونــاص شخصــيته فــال يســتطيط الــتخلص منهــاي وغنــي  واألســاليبي فتتغلغــل فــي نفســه

عن الـذكر مـا لهـذا الرصـيد الزاخـر بأسـاليب السـلوك والعـاداص وال،ـيم االجتماعيـة مـن أقـر فـي حيـاة 
مرحلـة إلـ  مرحلـة ينت،ـل الطفـل مـن  إذالطفل حاليا ومسـت،بالي وفـي قدرتـه علـ  التوافـق المطلـوب  

أخرى في حياتهي وينت،ل من دور إل  دوري ومن مركز إل  دخري حامال معـه هـذا الرصـيد ليهتـدح 
به في م،ابلة المواق  الجديدة التـي تواجـه فـي سـياق تفاعلـه مـط اآلخـرين فـي مجتمعـه الـذح يعـي  

 .(331: 01)فيه

يي مـــا يتعلـــق بالعالقـــاص ومـــن الموضـــوعاص الهامـــة المتعل،ـــة بتنـــاول األســـرة مـــن منعـــور علمـــ
وكلمـــا ت،ـــدم بـــه العمـــر يـــزداد  ييـــرتبط قبـــل دخولـــه المدرســـة ارتبـــاط وقي،ـــا بوالديـــهاألســـريةي فالطفـــل 

النفســي واالجتمــاعي   الســت،رار  المصــدر الــرئيسوتمقــل عالقــة الطفــل بــاألم ي اســت،الله االجتمــاعي
ا يفســر اخــتالل األســرة عنــد أمــا عالقتــه بأبيــهي فهــي علــ  درجــة كبيــرة مــن األهميــة ممــ يحتــ  يكبــر

علـ   فوجود  يؤمن العط  األبوح والسلطة والسـيطرة غياب األبي وتأقر الطفل بذلك بشكل عميق
 .األسرة

لتنـــافس الـــذح اميـــزة نتيجـــة تمفهـــي  يقبـــل المدرســـة فـــي مرحلـــة مـــاأمـــا عالقـــة الطفـــل بإخوتـــهي 
وجــودهم فــي األســرة وتكــون فتنــافس األشــ،اء هــو الواقــط الــذح يفرضــه  ؛ه حاجــة تح،يــق الــذاصفرضــت

بدايته المجادلة والتشاحن وحصيلة العـدوان والحسـد والشـجار بـين اإلخـوة هـو أكقـر األشـكال شـيوعا 
خــوة الصــغار فــي الطفولــة المبكــرة يتفننــون فــي أســاليب الضــرب ن اإلأومــن المالحــع ي فــي األســرة

بعضـهم إلـ   واإلسـاءة ةاإلغاعـفـي حـين يسـتعمل األطفـال الكبـار أسـلوب  يوالـدفط وخطـ  األشـياء
 .من وقص آلخر عن طريق اللغة

وتصبم عاهرة منبـوذة إذا اسـتمرص طيلـة الحيـاة والوضـط المنط،ـي هـو أن يـربط اإلخـوة شـعور 
فهنـــاك تبـــادل بـــين  يقر فـــيهم مقـــل هـــذ  المضـــاي،اص الجانبيـــةؤ اإلخـــالص والمـــودة علـــ  شـــعور ال تـــ

 بحيــــث ينبــــذون الح،ــــد مــــن حيــــاتهم وال يين مشــــاعر اإلحبــــاط وال،هــــربــــو  يو الفــــوز الرضــــامشــــاعر 
ن التفرقــة فــي المعاملــة بــين األطفــال مرتــط خصــب ي تغتفــر  يعتبــرون كــل إســاءة أنهــا مصــيبة ال وا 
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خطرهـا علـ  مرحلـة الطفولـة المبكـرة فحسـبي  لألزماص العاطفية واالضطراباص النفسية التي يتوق 
لتوافـق االجتمـاعي للطفـل فـي مراحـل هـو أبعـد مـن ذلـكي فهـي تـؤدح إلـ  عـدم ا بل يتعداها إلـ  مـا

 .(325-327: 00) حياته الالح،ة
ويزيـد أما عالقة الطفل بالعالم الخارجي فهـي تسـاهم أيضـا بشـكل بـارز فـي تكـوين شخصـيتهي 

 يبـالخبرةالطفـل  يـزودممـا  يتفاعالص األطفال مـط أقـرانهمأقناء وجود الفروق الفردية من أهمية ذلك 
تماعيــة األساســية التــي يمكــن أن يتفاعــل مــن خاللهــا مــط اآلخــرين فــي بعــض األســاليب االجويــتعلم 

اكتسـبها مـن مـدى قبـول أو رفـض أقرانـه لمـا يكتشـ  و تهي ايسـلوكل بعـض فيعـد   يالمواق  الجماعية
 .(323-325: 00) ينتعر  ذحللمست،بل ال  إعدادومن خالل ذلك كله يتم ي والديه

 :تعريا الطفولة -ثطنيط
ي ة مــن دورة حيــاة الكــائن اإلنســاني تمتــد مــن المــيالد إلــ  بدايــة  المراه،ــةالطفولــة مرحلــة عمريــ

ـــطويعـــر  الطفـــل  مفـــردا أو اســـما جمعـــاي  اســـماالصـــغير أو الشـــيء الـــرخص النـــاعم يســـتخدم  :لغوي
بيننـــاي  واإلـــ  أن الطفولـــة مصـــطلم حـــديث نســـبياي فاألطفـــال فـــي ال،ـــديم كـــان Fulib Arissيشـــير

ـــيهم أن يتصـــرفوا كالكبـــاريولم يكـــن معـــرو  أن للطفولـــة ويرتـــدون نفـــس الطـــراز مـــن المال بـــسي وعل
 .(42: 05)واللعب خصائصها وحاجاتها وأغراضها كالخيال

ولكن يب،  المعيار البيولـوجي أساسـيا فـي الطفولة من ق،افة إل  أخرىي ويختل  تحديد مرحلة 
تتغيـر  ينية معينـةبخصـائص جسـماعمريـة تتسـم مرحلـة ي فبم،تض  ذلك تعتبر تحديد مفهوم الطفولة
أســـاس وقـــد تحـــدد علـــ   .بلـــور مرحلـــة معينـــة مـــن مراحـــل النضـــا الجســـمي ي وكلمـــا كبـــر الشـــخص

أمــا  .مــابين قبـل المــيالد وســن البلــور ةأنهــا فتــر بحيــث يعــر  علمــاء الـنفس الطفولــة ي المعيـار الزمنــي
والملــبس فـي المأكـل يعتمــد فيهـا الفـرد علـ  والديـه علمـاء االجتمـا  فيـرون بأنهـا تمقـل المرحلـة التـي 

 .(082-084: 03)الصحة والترويموالمأوى والتعليم و 

 :تعريا اإلعطقة السمعية -ثطلثط
اإلعاقـــة الســـمعية أو ال،صـــور الســـمعي مصـــطلم عـــام يغطـــي مـــدى واســـط مـــن درجـــاص ف،ـــدان 

فيـ  والف،ـدان الخ يبين الصمم أو الف،دان الشديد الذح يعوق عملية تعلم الكالم اللغـةح او يتر  يالسمط
ـــالــذح ال يعــوق اســتخدام األذن فــي فه ــم الكــالم واللغــةــ وتعــر  أيضــا . (300: 04) م الحــديث وتعل

بأنهــا حرمــان الطفــل مــن حاســة الســمط بالدرجــة تجعــل الكــالم المنطــوق ق،يــل الســمط مــط أو بــدون 
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 .(33: 02) عيناصماستخدام ال

ــييالضــع  الســمعي ف يإلعاقــة الســمعية مســتوياص متفاوتــةول ن ضــع  بســيط وضــع  تــراوح ب
الكبار في السن ف،ـطي تؤكـد  يعاني منهوخالفا العت،اداص البعض بأن الضع  السمعي  يشديد جدا

اإلعاقــة توصــ  ولــذلك  متنوعــةيمشــكالص ســمعية األطفــال والشــباب تحــدث لهــم اإلحصــائياص أن 
 .(75: 02) مرحلة النمو فيبمعن  أنها تحدث  يةإنمائيالسمعية بأنها إعاقة 

 :تعريا الصمم -رابعط 
الطفـــل و عــدم الم،ـــدرة علــ  التعــر  علـــ  األصــواصي عــر  الصــمم علـــ  أنــه ف،ــدان للســـمط و ي

بالتـالي و  ين،ص في االستفادة من حاسة السـمط اختالليعاني من عجز أو األصم يحرم من التعلم و 
 .يستطيط اكتساب اللغة بطري،ة عادية ال

ســـما  يتعـــذر بحيـــث  يلســـمطلو ف،ـــدان يعـــر  الصـــمم مـــن الناحيـــة الطبيـــة علـــ  أنـــه ن،ـــص أو 
في حالة انعدام سما  الصـوص  اكلي اصممويصبم  يشخص إال أقناء االحتكاك أو االتصال ال،ريب

 .(39:  07) تماما
فهــم الســمط و بحيــث ال يســتطيط الفــرد  يالســمعية علــ  درجــة مــن الشــدة اإلعاقــةأيضــا تكــون و 

أو المرحلـة التـي  الوقـص أسـاسالصمم عل   م،سيو  يعين سمعيق حت  مط استخدام م  و الكالم المنط
 .(01: 08) حدث فيها

 :الطفل األصمتعريا  -1
 :تخرج عن المعاني اآلتيةمط دلك فهي ال لكن و  يالطفل األصم صتباينص التعريفاص التي عرف

ال،ـدرة السـمعية  سة السمط منـد الـوالدةي أو مـن ف،ـدالطفل األصم هو ذلك الذح حرم من حا -أ
 (.032: 09)،دص بسرعةفلكالم أو من ف،دها بمجرد تعلم الكالم لدرجة أن دقار التعلم قبل تعلم ا
كنتيجـة لسـنواص الـقالث األولـ  مـن عمـر ي و لك الطفل الذح ف،د قدرته السمعية فـي اذهو  -ب

 (.040: 51)األصم األبكمل ـعليه الطفلك لم يستطيط اكتساب اللغةي ويطلق ذل

ال يمكنـــه فـــ يلـــك الشـــخص الـــذح ف،ـــد قدرتـــه الســـمعيةذأنـــه بأيضـــا  الطفـــل األصـــم ويعـــر  -ج
 .(527: 50)نهائيا في حياته اليوميةاستخدام حاسة السمط 

تكفـي بنـاء الكـالم ال بدرجـة هو ذلك الطفل الذح يولد فاقـدا للسـمط تمامـاي أو يف،ـد السـمط   -د
 .(05: 55) واللغة
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 يمـن عمـر  فـي السـنواص األولـ  الصـمم أصـابههو ال يسـمط أو و فالطفل األصم سواء ولد  -ه
 بــين الصــم والــبكمل  ا ربــط اس ســبحانه وتعــاذولهــ يال يســتطيط الكــالم وال بــد أن يصــبم  أبكــمحيــث 

(53 :33). 

 :الطفل األصمصط ا خ -2
 :خصائص الطفل الصم في الجوانب اآلتية  يمكن أم نصن  هذ

إل  أن ينسحب من بسبب عاهته الحسية  ميلالطفل ي حيث أن :خصط ا الشخصيةال -أ
األطفال الصم كمجوعة مشكالص ؛ ولدى درجة كافيةبالمجتمطي لذلك فهو غير ناضا اجتماعيا 

؛ فضال عن ذلك مقل العدوان والسرقة والرغبة في التنكيل والكيد باآلخرين وتوقيط األداء يةسلوك
؛ هذا تشبط بسرعة أن يجببمعن  أن مطالبهم ي يميلون غالبا إل  اإلشبا  المباشر لحاجاتهمفهم 

ال يختل  عن بحيث اراص الذكاء التي تتفق مط نو  إعاقته بالطفل األصم الختويستجيب 
ينعزلون فهم  غير واضميلدى األطفال الصم التكي  االجتماعي ؛ ولكن استجاباص الطفل العادح

 .(303-305: 09) نـاآلخريأفراد المجتمط متجنبين أح تفاعل شخصي أو اجتماعي مط  عن

خطر من أتأخر في النمو اللغوح الاللغة اللفعيةي و  إل يعد االفت،ار  :خصط ا اللغويةال -ب
خراجها بوضوح الكالم بالطبط ويرتبط  عن اإلعاقة السمعية عل  اإلطالقيالناجمة  فهم اللغة وا 

والسيما قبل السن الخامسة يعجزون عن  يبدرجة الف،دان السمعي فالمصابين بالصمم الشديد والحاد
أنهم ال يبدؤون مرحلة المناغاة في نفس  من لك بالرغمذغير مفهومة و  أصواصالكالم أو يصدرون 

 :لون مراحل النمو اللفعي التالية لعدة أسباب أهمهانهم ال يواصأال إقرانهم العادييني أالوقص مط 
كباري ومن قم ال الأنهم ال يتمكنون من سما  النماذج الكالمية واللغوية الصحيحة من  -

 .يستطيعون ت،ليدها

ن ما يصدرونه من أال يتل،ون أية تغذية راجعة أو ردود أفعال بش أنهم نتيجة لإلعاقة السمعية -
السمعي الالزم  التعزيز إل و حت  داخل أنفسهمي ومن قم يفت،رون اآلخريني أمن أصواص سواء 
 .م،ارنة بالعاديين

عوبة سما  صيعاني ضعا  السمط من مشكالص لغوية بدرجة متفاوتةي كمشكالص   -
: 54)ومشكالص تناقص عدد المفرداص اللغويةي وصعوباص التعبير اللغوح األصواص المنخفضةي

334-332.) 
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نعرا لصعوبة االتصال مط المعاقين سمعيا كان البد من  :لمعوقين سمعيططرق التواصل مع ا -3
 :يلي ومن الطرق الشائط استخدامها ما يإيجاد طرق يمكن من خاللها التحاور واالتصال معهم

  الطري،ة التي ذوهي ي،صد ب،راءة الكالم تفسير التأصل المنطوق بصريا :قراءة ال الم -أ
  عليها األشخاص المعوقون سمعيا للحصول عليعتمد الطرق التي  حدأتعر  ب،راءة الشفا  وهي 

 .معلوماص من األشخاص السامعين وللتواصل معهمال
 يكقير من األصواص في اللغة لها نمط بصرح مختل  عن الوجهالن أل ةوقراءة الكالم ممكن

ب تمييزها ن بعض األصواص تنطق بشكل متشابه وبالتالي يصعأ هي ولكن المشكلة الرئيسية هنا
: 54) مرئية نسبيا ن بعض األصواص الكالمية غيرإلك فذ إل إضافة ي والوجه تينلشفإل  ا بالنعر
307). 

عيا عل  اكتساب المهاراص ملمعوقين سلأقدم طرق التدريب من  وهي :التدريب السمعي -ب
وتنميتها ة عليها عوالمحافالطفل  ىالسمط لدايا استغالل ب،  االتصالية اللغويةي وتركز عل

لكي عن طريق تدريب األذن عل  االستما  واالنتبا  السمعيي وتعويد الطفل ذواستقمارها ما أمكن 
مالحعة األصواص المختلفة والدقي،ة والتمييز بينهاي واإلفادة من المعيناص السمعية في   عل

 نهيتمكو ي أصواصتوصيلها إل  الطفل إلسماعه ما يصدر عن اآلخريني كذلك ما يصدر عنه من 
رهاي مط تدريبه عل  تهذيب وتنعيم عملية التنفسي وعالج عيوب اإخراجها وت،ليدها وتكر  من

كر عن طريق بتشخيص ضع  السمط والتدريب الم    الطري،ة علذالنطقي كما تعتمد ه
  العملية بعد تل،يها المساعداص الفنية ذلوالدين في هاالتدريبي ومشاركة  متخصصين في السمط

 .ا الشأنذفي هزمة لالا
ين بإمكانهم الت،اط بعض األصواص سواء باستخدام ذالطري،ة ضعا  السمط الهذ   مؤ وتال

األطفال الصم الذين ال يسمعوني ومن قم ال يمكنهم  أولئكمن  معيناص سمعية أم بدونهاي أكقر
 .ت،ليد األصواص أو الكالم

ة إليصال المعلوماص استخدام رموز يدوي  هو نعام يعتمد عل :التواصل اليدوي -ج
ا النعام في التواصل استخدام لغة ذشمل هيللتعبير عن المفاهيمي واألفكار والكلماصي و  يلآلخرين

تشمل استخدام اليد لتمقيل الحرو  لتهجئة باألصابط و لبالنسبة ي اإلشارة والتهجئة باألصابط
 .األبجدية
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 المستخدمة بالتهجئةي اإلشارة ،ة مساندة للغةيوفي العادة تستخدم التهجئة باألصابط كطر 
 ةواحد يدباستخدام أصابط حرفا  حرفا باألصابط واألبجدية اليدوية تهجئة كل كلمة ئةل التهجقتمو 

ين يستخدمون ذفراد الصم الاألن إوفي العادةي في أو اقنين لتمقيل الحرو  األبجدية المختلفة
 .وقة جيداين يفهمون اللغة المنطذالتهجئة باألصابط هم األفراد ال

وتتضمن لغة اإلشارة التي يستخدمها األصم استخدام اليدين والذراعين للتعبير عن معاني 
ين ال يمتلكون مهاراص كالمية ولغوية مناسبة هم ذن األشخاص الصم الإالكلماصي وبوجه عامي ف

 . وقراءة الكالم غبتهم في تعلم الكالمير لغة اإلشارة تحد من  عل االعتماد  إل ين يميلون ذال

من أجل أن  يما  الطرق الساب،ة وتوعيفها معادتعتمد هذ  الطري،ة عل   :التواصل ال لي -د
فهي تشتمل عل  اإلشارة والتهجئة باألصابط والتدريب  يتمكن األصم من التواصل مط اآلخريني

 :الساب،ة  تتمقل فيما يليحيث أنه قد وجهص انت،اداص للطرق  السمعي جميعاي
 .عة حديث المتعلم أو صعوبة فهم حديقهي وما يدور حوله عن طريق استخدام لغة اإلشارةسر  -

 لمكم تحول في مععم األحيان دون فهمه للمتصالمتب،ية لدى األ ةال،درة السمعيإن مدى  -
 (.304-303: 12) (طنين في األذن)

 :الطفل األصممش الت  -4
نتيجة اإلحساس  ينسحابيةإسمعية ميول وح اإلعاقة الذتعهر لدى  :المش الت النفسية -أ

يدور من  لكل ما قكما يشعر بالشك وال،لبهي بعدم ال،درة عل  التفاعل بشكل جيد مط المحيطين 
و كذلك يتعرض كقيرا ي عدم ال،درة عل  المتابعة والتفاعللحولهي وأحيانا يشعر بالعدوان نتيجة 

 .لعدم ال،درة عل  المشاركة  نعرالمواق  اإلحباط  
ذوح االجتماعية بين  اصوهي المشكالص الناتجة عن توتر العالق:يةالمش الت االجتمطع -ب

ة بين الزوجين بسبب إل،اء اإلعاقة السمعية والمحيطين بهم خاصة أفراد األسرةي  ف،د تتوتر العالق
ا يقير  طفل المعوق ومفيما بينهما حول المتسبب باإلعاقةي أو ما يترتب عل  اهتمام األم بالالتهم 

وكذلك عدم إدراك اإلخوة ألسلوب  يلعدم إعطائهم نفس قدر االهتمام  ياألب واإلخوة ةذلك من غير 
وأيا كان موقط هذا الشخص فلذلك تأقير  عل  تفاعل  ياإلعاقة السمعية ذوح التفاعل السليم مط

ة عالية عل  قدر و ادة ورغبة ر ويحتاج األمر لمواجهة تلك المشكالص  إل  إ يباقي أعضاء األسرة
 .التكي 
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ي المشكالص المترتبة عل  حاجة ذوح اإلعاقة السمعية إل  ه :المش الت االقتصطدية-ج
ما يترتب عل  اإلعاقة من  أو يشراء بعض األجهزة أو المعيناص السمعية إجراء بعض العملياص أو

يجة انخفاض أح أن المشكلة االقتصادية تكون في الغالب نت يان،طا  عن العمل أو ن،ص الدخل
 .الدخل أو كقرة المصروفاص أو كالهما معا

 يوتتمقل في صعوبة وجود فرص التوجيه المهني المناسب :مش الت التدريب والتأهيل -د
 هتستوجب وما يوح اإلعاقة السمعيةذوتل،ي ال،بول من  يوالتدريب عل  مهنة تناسب عرو  اإلعاقة

وقرب المكان  يالشروط المناسبة من كفاءة مهنيةتتوفر فيها التي من تدريب كافي في المؤسساص 
  .من السكن وسهولة الوصول إليها خاصة أن ذوح اإلعاقة قد يصعب عليه الحركة وحيدا

 يمؤسساص ذاص كفاءة خاصة    الفئة إلذحتاج تعليم هيحيث  :المش الت التعليمية -هـ
 ىبل األمر يتعد يكبيرجهد و وقص   كما إن تعليمهم يحتاج إل يخاصى مستو   وتجهيزاص عل

تصال مط ذوح االبعض براما التدريب لكي يسهل لهم   حاجة أفراد األسرة المحيطين إل  لك إلذ
سرة وقد يصعب عل  المدارس المتخصصة توفير تلك البراما التدريبية ألفراد األ يةياإلعاقة السمع

المجتمط إل  هذ  المهنة  و حاجةالتشغيل  باإلضافة إل  المشكالص الراغبين في الحصول عليها
(09 :024-022.) 

بسـبب يقد ينشأ عـن اخـتالل عالقـة المعـوق باآلخرين :األنمطط السلو ية للمعوقين سمعيط -5
مـا ا  ما االنطواء والخو  من الناس ومـن الحيـاة و إأن يحيا حياة طبيعية مقلهم ويكون سلوكه  يعجز 

مـا التحـدح والعـد مـألو  أن نـرى أنمـاط  مـن المعـوقين يختلفـون ولـذلك كـان مـن ال يواناالستسالم وا 
فـي سواء كان ذلك يتعلق بشخصيتهم ونو  السلوك النـاتا عـن اإلعاقـة أو  يفيما بينهم اختالفا كبيرا

 :ذا يمكننا أن نميز بين أنماط المعوقين مقلكوه عالقتهم بالمجتمطي
لـــ  هـــام  نمـــط المعـــوق االنطـــوائي الـــذح رأى أن يبتعـــد النـــاسي ويكتفـــي بـــأن يعـــي  ع -أ 
مكتئبا تعيساي مط رفض الواقطي ولذلك يعل ناقما عل  المجتمط بـل علـ  أقـرب النـاس إليـهي  الحياةي

 .ويكر  نفسه ي حعهينع
نمط المعوق الذح يت،بل قضاء  ويسـتكين للواقـط ويحـاول اسـتخدام ضـعفه فـي اسـتجداء   -ب 
 .اآلخرينعط  
لعنيــ ي يــرفض ضــعفه ألســباب والــنمط القالــث هــو الــنمط المعــوق النــاقم علــي المجتمــط ا -ج 
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لديـه إرادة الحيـاةي ويـرفض أن يعـي   ىتحدح العجزي وتحدح الضع ي وت،و  للتحدحي أعجز ي ويلج
نـه يتخـذ مـن ضـعفه إو يوجهـه توجيهـا سـليماي ف من يرشـد  دإذا وجي ا المعوقذالهام ي مقل ه  عل

نبــور فــي  إلــ   ويســع جــدصو  إنعجــز ي وال يخجــل مــن عاهتــه   قــوة ومــن إرادة الحيــاة دفعــة وينســ
ويــتخلص مــن اليـــأس  يطريــق الحيــاة الطبيعيـــة إلــ ا النجــاح أن يأخــذ بيـــد  ذوال يلبــث هـــ يمــا ةناحيــ

 . والتعاسة
نفسـه ونـدب  علـ  أما النمط الرابط فهو المعوق العدوانيي و ذلك الذح قد تدفعه الشـف،ة  -د 
مــا ال يســتطيط هــوي وأن  او ين يســتطيعون أن يفعلــذاآلخــرين الــ  حولــه وح،ــد  علــ كــر  مــن إلــ حعــه 

فيـــزداد ح،ـــد  وكرهـــه للمجتمـــط وتتســـم تصـــرفاته وســـلوكه مـــط اآلخـــرين  يلديـــه قابليـــةيعيشـــوا حيـــاة ال 
والتحدح الذح كقيرا ما يصاحبه الرغبة فـي تحطـيم المجتمـط وال،ضـاء عليـه وتخريـب  يبالعن  والكر 

 (.091-082: 52)كل ما تصل إليه يد  

  :اإلدمطجمفهوم  -تطسعط
يــد بأنــه ســلوك جدعلــم الـنفس فــي  Integrationاإلدمــاج يعــر  اإلنـدماج أو : اإلدمــطجتعريــا  -1

فــي علــم الــنفس االنــدماج مــادلين جرافيــص ويعــر  ي (الــذاص)يتنــافس مــط مجمــو  ســلوكياص الشــخص
يعبــر عــن نفســه بمجمــو  التفـــاعالص بــين أعضــاء مقيــرا لــديهم عاطفــة ت،مـــص  بوصــفه االجتمــاعي

 .للرهط  وقيمه
التوافـق : هنـاك مفـاهيم عـدة نجـدها متداخلـة مـط مفهـوم اإلدمـاج منهـا :مفطهيم مرتبطة بطإلدمطج -2

 :والتكامل والتكي  والتالؤم
 يءيحـدد عــدد مـن المــؤلفين بـين االنــدماج والـتالؤم إذ يــرون أنهمـا شــ: مــةءالمال الـتالمم و -أ

ي اواحد منعور إليه من وجهة نعر مختلفيني وقد اسـتمد مصـطلم الـتالؤم فـي األصـل مـن البيولوجيـ
عمليـة أو إنتـاج : ويعنـي فـي المجـال االجتمـاعيي كـان يعنـي توافـق الكـائن العضـوح مـط بيئتـه ثحيـ

و تغيراص في التنعيم االجتماعيي والجماعـة أو الق،افـة تسـاهم فـي تح،يـق إب،ـاء أو تغيراص عضوية أ
انجــاز الهــد  يســع  إليــه الكــائن العضــوح أو الشخصــية أو الجماعــة أو  أواالســتمرارية الوعيفيــةي 

 .الق،افة
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ـــي ت،تضـــي تعـــديل ديعرفـــه  :الت يـــا أو الت ييـــا -ب ـــه عمليـــة واعيـــة أوالي والت الن بيـــرو بأن
العالقـــاص ال،ائمـــة بـــين األفـــراد أو الرهـــوط كـــي تجنـــب التح،يـــق أو الخـــو  مـــن التـــوتراص و ألشـــكال 
 .(091: 52) النزاعاص
هو عبارة عن تلك العملية الدينامكية المستمرةي التي يهد  الفرد من خاللها إل  : التوافق -ج

 يئة من جهة أخرىأن يغير من سلوكهي لتحدث عالقة أكقر توافق بينه وبين نفسه من جهة وبين الب

(57 :52.) 
نـــه حالـــة مـــن الـــتالؤم بـــين الشـــخص ذاتـــه وبـــين الشـــخص وبيئتـــه أوهـــو يعبـــر أيضـــا علـــ  

  .المحيطة بهي ويتضمن قدرة الفرد عل  تعديل سلوكه واتجاهاته إذا واجه مشكالص معينة
تكامــل كمعــادل لمصــطلم إدمــاج  يســتعمل جميــط المــؤلفين المصــريين مصــطلم : الت طمــل -د
الشخصـية واالقتصـادي ويصـلم فـي أغلـب : بان المصطلم يصلم استعماله خاصة فـي مجـالي علما

المجتمط والصـناعة والمهنـة والسياسـةي ألن التكامـل يعنـي تـرابط  أوالحاالص عل  مجاالص الجماعة 
 .(550: 58) أجزاء الكائن الحي أو ترابط أجزاء المجتمط بحيث يتوافق بعضها عل  البعض

 :مطج ومستويطتهأش طل اإلد -3
 :لالندماج أشكال عديدة منها

وردص كلمـة إدمـاج فـي الكتابـاص العربيـة بمعنـ  التوحيـدي وي،صـد بهـا : إلدمطج االجتمـطعيا -أ
اإلدمـــاج فـــي معنـــا  العـــامي كمـــا جـــاء معنـــ  مـــراد  بمعنـــ  كلمـــة تكامـــلي والتـــي ي،صـــد بهـــا تكيـــ  

 .والفرد تؤدح إل  تكوين المجتمط المنعر صالجماعا
ر  أيضـا بأنـه عمليـة التنسـيق بـين مختلـ  الطب،ـاص والجماعـاص المختلفـة السـاللة وغيرهـا ويع

مـن أنمــاط المجتمـط فــي وحـدة متكاملــةي أو هـو عمليــة ضـم مختلــ  عناصـر الحيــاة االجتماعيـة فــي 
 .عالقة واحدة مستب،ة أو إزالة الحواجز ال،ائمة بين المجموعاص المختلفة لمجتمط ماي لتشكي

 .هو أخد كل مجموعة من األخرى عناصر ق،افية بحيث يتم التكي  بينها: الثقطفي اإلدمطج -ب
التكامـــل السياســـي هـــو حالـــة التماســـك التـــي تســـود المجتمـــط مـــن الناحيـــة : اإلدمـــطج السيطســـي -ج

السياسيةي ويعهر ذلك في درجة عاليـة مـن التفاعـل السياسـي المتبـادل بـين أعضـاء المجتمـط نتيجـة 
 .(22) رالمواف،ة ال ال،ه
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التعلم ال،ائمة عل  المساواة لألطفال ذوح اإلعاقـاص البسـيطة  صهو توفير فر : اإلدمطج التربوي -د
وذلك من خالل إلحاقهم بالبيئة التربوية األكقر مالئمةي وال،ـدرة علـ  تلبيـة حاجـاتهمي وفـي كقيـر مـن 

ض الوقـص علـ  أقــل الحـاالص تتمقـل هـذ  البيئــة فـي الصـ  الدراسـي العــادحي فـإن لـم يكـن طــول بعـ
 .ت،دير

 :أما عن مستوياص اإلدماج نذكر ما يلي
التخطـيط االجتمـاعي الموجـه نحـو الفـرد المعـوق علـ  : مستويطت اإلدمطج في المنظـور القريـب -أ

 .مستوى الجماعاص والفئاص والتخطيط االجتماعي عل  مستوى المجتمط
 .تغيير اتجاهاص المعوق نحو ذاته وقدراته -0
 . عل  اعتماد المعوق عل  ذاته وتأهيله وتنمية قدراته نحو اآلخرين التأكيد -5
 .تغير اتجاهاص الشخص المعوق نحو اآلخرين -3
 .تغير ال،يم المشكلة لتصر  المعوق -4
 . الترشيد اأِلسرح -2
علــــ  مســــتوى الجماعــــاص األســــرة والمدرســــة والعمــــلي بمــــا يســــمم  يمرونــــة التفاعــــل االجتمــــاع -2

 .المعاق باستيعاب الشخص
شباعها -7  .تحسين الخدماص األساسية وا 
ــي المــدج االســتراتيجي -ب ــة و اإلدمــطج ف علــ  مســتوى إدمــاج الفــرد التخطــيط : مســتويطت الوقطي

تغييـــر أنمـــاط التنشـــئة االجتماعيـــة فـــي : والتنعيمـــاصي أمـــا علـــ  مســـتوى المجتمــط صلتغييــر الجماعـــا
اواة بين المعاقين وغيرهمي تغييـر مضـمون اإلعـالم األسلوب معاملة المعاقين بالتركيز عل  قيم المس

 .للتوعية الخاصة بالوقاية والعالجي يغير عالقة المعوق بذاته وباآلخرين وباألشياء
 :مظطهر اإلدمطج -4
لإلدماج معاهر ايجابية تتجل   في سلوك المنـدمجين وفـي األعمـال : مظطهر االيجطبية لإلدمطج -أ

 .مط بعضهم البعض أو مط غيرهم وأهم هذ  العاهر االيجابية التي ي،ومون بها في عالقاتهم
 يشعر الفرد باعتزاز النفس داخل المجتمط والتفاؤل: رتفا  المعنويةإ -
شــبا  رغبــاتهم يشــعر األفــراد بــاألمن المــادح : الشــعور بــاألمن واالســت،رار - نتيجــة لتلبيــة مطــالبهم وا 

 .والنفسي
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فــي المجتمــط معــاهر  االيجابيــة هنــاك معــاهر  دمــاج األفــراكمــا إلد: المظــطهر الســلبية لإلدمــطج -ب
 :سلبية له نوجزها فيما يلي

إن عــدم إدمــاج الفــرد فــي مجتمعــه ســواء فــي عملــه أو فــي عالقاتــه االجتماعيــة : عــدم االســت،رار -
 .يجعله عديم االست،رار وهذا ينعكس سلبا عل  حياته و حياة عائلته

لفــرد الملــل نتيجــة لعــدم اندماجــه فــي المجتمــط ويتكــون لديــه يصــيب ا: ال،لــق واألمــراض النفســية  -
أمـــراض نفســـية تدفعـــه فـــي بعـــض األحيـــان إلـــ  ارتكـــاب الجـــرائمي واســـتعمال العنـــ  لحـــل مشـــاكلهمي 

 (.095: 52)وتضع  معنوياتهم فيصبحون عرضة للخطر
 :مع المجتمع وتدريبه على االتصطل مدور األسرة في إدمطج الطفل األص -عطشرا

وتعتبـــر  يجميــط مراحـــل نمــو اإلنســان يلة هامـــة فــأإن عمليــة التنشـــئة االجتماعيــة مســال شــك 
لـك بإتبـا  األسـلوب ذفـي بنـاء شخصـية الطفـل و  األول مـن خـالل الـدور الـذح تلعبـهاألسرة األساس 

ي بحيـث يبـرز دورهـا مــن المعاملـة الحسـنة التـي تسـاهم فـي إنمائـه النفسـي واالجتمـاعيفـي الصـحيم 
إتاحــة الفرصــة لتــدريب الطفــل األصــم علــ  التخاطــب بعــد ســماعهي حتــ  بــه األســرة مــا ت،ــوم  خــالل

الـتكلم مـط كمـا يـتم األمـر مـن خـالل  ؛وذلك بواسطة متخصص في تدريباص النطـقي تنمو اللغة لديه
لصوص عل  اإلطالقي ألن الكالم في حد ذاته لالطفل األصم حت  في حالة عدم استطاعته سما  

 .بيشعر  بأنه طفل محبو 
لعيـــون بالنســـبة للطفـــل مراعـــاة تطلـــط الطفـــل إلـــ  عيـــون مـــن يتحـــدث إلـــيهمي ألن اولكـــن يجـــدر 
وســـحر خـــاص ومصـــدر للعواطـــ  أو األحاســـيسي وللمشـــاعر التـــي تنت،ـــل مـــن  األصـــم هـــي د ء

إلــ  طفلهــم عبــر العيــون والتــي ال تحتــاج إلــ  لغــة منطوقــةي ألنهــا تشــتمل علــ  لغــة مرئيــة  الوالــدين
 .قة السمعيةتتخط  دقار اإلعا

علــ  الوالـدين تخصــيص بعـض الوقــص كـل يــوم لتـدريب طفلهــم األصـم علــ  فضـال عــن ذلـكي ف
حـــرص األســـرة علـــ  تعلـــيم الطفـــل ي وأن تالمختلفـــة بكيفيـــة التواصـــل وذلـــك مـــن خـــالل أنشـــطة اللعـــ

األصم كي  يتفاهم مط من حولهي وكي  يخبرهم بما يفكـر فيـهي وبمـا يشـعر بـهي ألن الطفـل األصـم 
مــا يشــعر بــال،لق والغضــب بســبب فشــله فــي التعبيــر عــن شــيء معــيني وعلــ  الوالــدين أن ال  كقيــرا

 .تعليم كيفية التواصل لطفل األصميغضبا منه حينئذي وذلك ألنه من أصعب األمور 
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علـــ  األســـرة أن تـــد  الطفـــل األصـــم يـــرى األشـــياء التـــي تفعلهـــاي وتشـــجعه علـــ  اللعـــب مـــط و 
نعر إل  وجو  الناس عندما يتكلموني ألن الطفـل األصـم  يـتعلم مـن األطفال اآلخريني مط تعليمه ال

 .فال اآلخرون عن طريق حاسة السمطخالل حاسة البصر ما يتعلمه األط
تشــجيط الطفــل علــ  التعريــ  بمــا يحتــاج إليــه بنفســه ي،لــل مــن اعتمــاد  علــ  ومــن المؤكــد بــأن 

م األصــم حتــ  التــي يســتخدمها طفلهــ اإلرشــاداصالرفيــق لطفــل اتعلــيم ي وعلــ  األســرة أيضــا اآلخــرين
 .يمكنهم التواصل معه

لطفــل األصــم علــ  نطــق الكلمــاص البســيطة التــي يمكــن أن اتــدريب ويمكــن لألســرة أن تســع  ل
اسـتخدام اإلشـاراص ي ويمكـن ينط،ها مط مساعدته عل  تعلم الكلماص التي يحتاجها السـتخدامها كقيـرا

 .الطفل األصم عل  التواصل يساعدمط الكالم مط حركاص الشفا  فإن ذلك 
مــط األطفــال العــادييني وهــذا الشــيء يســاعد  كقيــرا  بتشــجيط الطفــل األصــم علــ  اللعــويجــب 

 .عل  التواصل ويمكنه أيضا من تعلم أسماء األشياء التي يستخدمونها أقناء اللعب
 أيضـا فـي هالحرص عل  أخد الطفل األصم إل  األمـاكن العامـة كالسـوقي ومشـاركتكما يجب 

المناسباص االجتماعية المختلفةي واصـطحابه إلـ  أمـاكن العبـادة والحـدائق وغيرهـا مـن األمـاكن التـي 
 .تعمل عل  توسيط مداركه وعل  اكتسابه مهاراص التعاون مط المجتمط الذح من حوله

التوعية الدينية ال،انونيـة لألصـم مـن قبـل أسـرتهي مـن ومن ناحية أخرىي ال يد من التأكيد عل  
توضيم ع،وبة األفعال التـي يتـورط فيهـا األصـم خاصـة السـرقة وأعمـال التخريـب التـي تنتشـر  خالل

 .بين مجتمط الصم
بعـض األسـر كمـا هـو األمـر عنـد  يعدم استغالل األسرة إلعاقة ابنهم االستغالل السيئويجب 

 .(012: 31)تستغل أطفالها الصم في جذب عط  الناس من خالل بعض الممارساص
 :خطتمة

الصمم من أهم إعاقاص العضو التي يعترض لها اإلنسان في حياته والتي تصيب بر يعت
األذني حيث يصبم الفرد عاجزا عن السمط تماما ويصبم لديه ضع  في السمط بدرجة معينة من 
الشدةي ويعتبر الصمم كإعاقة عضوية لها أسبابها وقد تعددص هذ  األسباب فيما بين الوراقية 

 .وبتعددها تعددص أنوا  الصمم أيضا وأخرى بيئة مكتسبة
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كما أن لهذا النو  من اإلعاقة تأقير كبير عل  الجانب النفسي االنفعالي واالجتماعي من 
يساهم في التأقير عل  سلوكاته وتصرفاته ونشأته داخل  اسه باالختال  عن اآلخريني والذحإحس

إل  التنشئة األسرية للطفل األصم ودورها األسرة أوال والمجتمط قانياي ولذلك تعرضنا في هذا الم،ال 
في إدماجه والتي تشمل أساليب معاملة الوالديني والتي يتل،اها الطفل األصم وطبيعة العالقاص 
األسرية بين أفراد األسرة ومدى وعي األسرة حول تكي  الطفل األصم والتي تؤدح بالضرورة إل  

 .عملية إدماجه في المجتمط
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