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Education is considered an absolute necessity for the progress of
people and countries, and it is a right for all students, regardless
of their health, psychological and social differences. People
with disabilities are considered part of human diversity, so they
must be integrated into departments and facilitate their learning
process.
 Sign language is an important approach to people with hearing
problems. This language depends on the movements of the hands
and their position in the body, on the movement of the lips in
addition to facial expressions.
Sign language varies from country to country and region to region
as there are more than 300 sign languages in the world.
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لغة اإلشارة بني تدريس اللغة ولغة التدريس
مينة الدوادي
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امللخص:

يعترب التعليم ضرورة قصوى من أجل تقدم األشخاص والدول ،وهو حق جلميع املتعلمني كيفما كانت اختالفاهتم
الصحية والنفسية واالجتماعية ،ويعترب األشخاص يف وضعية إعاقة جزء من التنوع البشري لذا وجب دجمهم داخل
األقسام وتسهيل عملية تعلمهم .ولبلوغ هذا الغرض ركز مقالنا على لغة اإلشارة ابعتبارها مدخال مهما من أجل
تعليم املتعلمني الصم أو ضعاف السمع .وتعتمد (هذه اللغة) على حركات اليدين وموقعهما ابجلسم ،وعلى حركة
الشفاه إضافة إىل تعابري الوجه .كما ركز على االختالف يف لغة اإلشارة من بلد إىل آخر ومن منطقة إىل أخرى
حيث توجد أكثر من300 لغة إشارة ابلعامل ،والغرض من كل ذلك هو البحث يف سبل جتاوز هذا االختالف
وتوحيد اللغة عرب العامل ،اعتبارا لدور اللغة الكلية يف التواصل مع هذه الشرحية يف كل اجملتمعات.
الكلمات املفتاحية :لغة إشارة ،صم ،إعاقة ،ترمجة.

املقدمة:
يعترب األشخاص يف وضعية إعاقة جزء من التنوع البشري ،يعيشون بيننا ويتقامسون معنا الزمان واملكان وابلتايل فتدريسهم
يعترب من التحدايت الكربى اليت أقرهتا احلكومات 1لذا وجب التعرف :على قدراهتم ،حاجاهتم وكذا إدماجهم ابحلياة العامة
انطالقا من التدريس ابألقسام الداجمة .ولبلوغ هذا اهلدف ال بد من تعميق البحث يف هذه الفئة املهمة اليت يبلغ عدد أفرادها 72
مليون شخص أصم عرب العامل واليت مل ينجز حوهلا إال دراسات قليلة ال تناسب هذا احلجم املهم من هذه الشرحية اجملتمعية.
وعليه ،فإن غرضنا من هذه الدراسة ،هو تعميم وتوحيد لغة اإلشارة على صعيد البلد الواحد على األقل .وتعليم لغة
اإلشارة للسامعني للتمكن من التواصل مع الصم وتسهيل اندماجهم يف اجملتمع .وذلك ابستعمال لغة اإلشارة لتدريس املواد
التعليمية ابعتبارها لغة موازية مساعدة .مع ضرورة تكييف الربامج التعليمية لتصبح مالئمة للمتعلمني الصم .ويف مقاربتنا هلذا
املوضوع سنحاول تقدمي قراءة حتليلية واستقرائية ملسألة تدريس األطفال الصم وسيتم اتباع املنهجية تبدأ بتعريف اإلعاقات
ودرجاهتا .وصوال إىل أساسيات لغة اإلشارة ،من خالل املرور عن أمهية اللغة يف اكتساب املعارف.
تعريف اإلعاقة:
بغض النظر عن التعريفات خمتلفة لإلعاقة ،سنقتصر هاهنا على التعريف حسب التصنيف الدويل ومنظمة األمم املتحدة،
ابعتبارمها التعريفان األساسيان هلا ،جتنبا لكل إطالة ،وهذا أول الكالم .فتعريف اإلعاقة حسب التصنيف الدويل :ينظر هلا كمرض
أو اضطراب يؤدي إىل قصور يف بعض األعضاء أو وظائفها .مما ينتج عنه عجز يف النشاط أو األنشطة املتعلقة هبذه األعضاء.
ويؤدي ذلك إىل نقص الدور الفردي اجتاه الذات أو داخل اجملتمع .2اما تعريف منظمة األمم املتحدة  ONU 20063فتنظر
هلا بكوهنا قصور ينتج عن اختالل أو فقدان أو شذوذ أو غياب أو اضطراب يف األعضاء الفيزيولوجية أو النفسية ويف وظائفها ،مما
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مميزات اللغة املنطوقة

مميزات لغة اإلشارة

اإليقاع :هو الرانت اليت متتلكها اللغة

عدم وجود إيقاع

التنغيم :حلن أو موسيقى اللغة وهي الطريقة اليت يرتفع
هبا الصوت وينخفض أثناء احلديث

عدم وجود تنغيم

أتثري نغمة الصوت

أتثري لغة اجلسد

أمهية السمع يف االكتساب املعريف
يرتبط التحصيل البيداغوجي أساسا ابللغة اليت تستعمل يف مجيع املواد التعليمية ،وابلتايل ،فعدم التمكن من اللغة يؤثر سلبا
على االكتساب املعريف وابلتايل يؤدي إىل تدين التحصيل الدراسي الذي قد يكون سببا يف اهلدر أو االنقطاع املدرسيني .وهلذا فال
بد من تنمية الذاكرة السمعية وتنشيطها ابللغة املناسبة ألهنا هي اليت تساعد على تكوين معجم كما تساعد على التواصل .ألن
فهم ما جيري ابحمليط يساعد على فهم العالقات واالنفعاالت احمليطة ابلشخص 6.فعندما جيد األصم صعوبة يف فهم اآلخرين ،ويف
التعبري عن ذاته يشعر إبحباط وعزلة مما يؤثر سلبا على تفاعلهم االجتماعي معه .األمر الذي يفرض ضرورة التعامل مبرونة كبرية مع
لغة هذه الفئة وتكييفها يف املدرسة اخلاصة هبم ،حبسب املطلوب حىت تفي ابلغرض ،منها مثال:
ـ تعزيز الذاكرة السمعية عند الطفل لتكوين معجم تواصلي؛
ـ حتويل الرموز الصوتية اليت تعرف عليها املتعلم األصم مبحيطه إىل رموز مكتوبة ،مثال :االنتقال من صوت ماما إىل كتابته؛
ـ تنشيط الذاكرة السمعية للمتعلم رغم عدم وجودها عنده ،وذلك ابلرتكيز على مشاهدة احلركات ،لتجاوز صعوبة تعلم اللغة
املكتوبة الناجتة عن عدم تعرفه على الرموز الصوتية ألنه ال يسمعها ،والناجتة أيضا ،عن عدم وجود ذاكرة مسعية.
ولتحقيق تواصل أفضل مع األصم ،البد من اتباع اخلطوات اإلجرائية التالية :الوقوف أمام األصم حبيث تكون الرؤية
مباشرة ،ألنه يعتمد على حاسة البصر ،واستعمال لغة اإلشارة .واستعمال لغة الشفاه .واستعمال تعابري اجلسم وخاصة تعابري الوجه
لتقريب املعىن لألصم .ووضع وشرح السياق العام للحديث.
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املعلومة وتنتج عن عدم قيام اجلهاز السمعي بوظائفه وتؤثر على النمو اللغوي للشخص ،فكلما ارتفعت درجة اإلعاقة كلما
ارتفعت املشاكل اللغوية للفرد وابلتايل حتدث مشاكل يف االكتساب املعريف؛ ألن السمع يؤثر ويساعد على النمو املعريف
واالجتماعي والنفسي للطفل.

Volume: 4

ينتج عنه عجز وظيفي حتد من إمكانية مشاركة الفرد يف اجملتمع وابلنظر إىل هذين التعريفني اجلامعني واملانعني لإلعاقة ميكن القول
إن اإلعاقات ببساطة هي حالة العجز اليت يصاب هبا الفرد بسبب فقدان جزئي أو كلي للقدرات اجلسمية (الشلل مثال أو برت
أحد األعضاء) أو احلسية (بصرية أو مسعية) أو العقلية ،وميكن للفرد أن يعاين من أكثر من إعاقة .حيث ختتلف اإلعاقات حسب
ِ
نوعها ودرجتِها .ومن بني اإلعاقات جند :اإلعاقات الذهنية والعقلية .3واإلعاقات احلركية واإلعاقات احلسية :بصرية أو مسعية.
اليت ختتلف هي نفسها حسب درجتها وحدهتا حيث فنجد العميقة منها واملتوسطة والضعيفة 4.وهي إعاقة تواصل واستقبال
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لغة اإلشارة
يعترب التواصل عملية مهمة من أجل تبادل أفكار ،معلومات ومشاعر ،وهو عملية مهمة ومستمرة يف الزمان واملكان.
حيث يستعمل الناس لغة للتواصل وقد تكون منطوقة أو مكتوبة أو مؤشرة كاليت يتواصل هبا السباحون داخل أعماق البحار أو
املايسرتو مع املوسيقيني .ونظرا ألمهيتها تعد لغة اإلشارة من بني اللغات اخلاصة اليت تساعد الصم على التواصل والتفاعل
واالندماج يف احمليط االجتماعي وتعترب أداة ومدخال الكتساب املعارف واملهارات والقيم .وختتلف لغة اإلشارة من منطقة ألخرى
حيث توجد حوايل  136لغة إشارة يف العامل يتحدث هبا أكثر من  72مليون شخص عرب خمتلف أحناء املعمور .وقد قام اللساين
الكندي هنري ويتمان  H. Wittmannبتصنيف يشمل مخسة أسر للغات اإلشارة وهي :األسرة اللغوية الفرنسية ،وأسرة
اللغوية الربيطانية ،وأسرة اللغوية الياابنية ،وأسرة اللغوية األملانية ،وأسرة اللغوية املعزولة أو جمهولة األصل .وكل هذه األسر على
اختالفها وتنوعها تلتقي يف األساسيات ميكن االنطالق منها لتوحيد لغة الصم وجعلها لغة كونية تسمع للتواصل بني هذه الفئة
فيما بينها وتواصل اجملتمعات معها .فما هي هذه األساسيات.
أساسيات لغة اإلشارة
تعتمد لغة اإلشارة على :وسائط يدوية وأخرى غري يدوية.
الوسائط اليدوية:
ـ شكل اليد :يد واحدة أو يدان معا وشكلهما.
ـ حركات اليد أو اليدين اللتان تتخذان مواقع خمتلفة ابجلسم.
ـ اجتاه اليد قد تكون حركة واحدة لكن املعىن خيتلف ابختالف اجتاه حركتها :إىل األمام ،إىل اخللف ،أعلى ،أسفل.
ـ متوقع اليد :أعلى الرأس ،جهة الصدر ،أمام الفم......
الوسائط الغري اليدوية:
ـ تعابري الوجه أساسية وضرورية لتكملة املعىن :مثال حزين  /سعيد وخاصة يف حالة الوصف.

ـ حركات اجلسم وضعيته.
ـ حركات الشفاه وهي مهمة ألهنا تساعد األصم على فهم املتكلم.
صعوابت الرتمجة

ـ تركيب اجلمل خيتلف عند األصم مثال :أان ركبت السيارة ،هي مجلة تتم ترمجتها إىل :السيارة  +أان +ركبت.
ـ عند قراءة نص أو قصة جيب وضع األصم يف السياق العام للتعرف على املوضوع.
ـ جيب شرح النص كلمة كلمة وترمجتها ابإلشارة من مت ميكن احلديث عن معىن النص أو القصة.
ـ حروف الربط أو اجلر ال تشكل معىن عند األصم ويبقى تدريسها كدروس مستقلة يشكل عائقا.
ب ُ /كتُب.
ـ التشكيل ال يشكل فارقا عند املتعلم مثالَ :كتَ َ
ـ بعض الكلمات هلا نفس الرتمجة :نشر النجار اخلشب ابملنشار.
ـ املفاهيم اجملردة أو املرتبطة ابلغيبيات ال يستطيع املتعلم فهمها وكذا صعوبة ترمجتها إشاراي .مثال املالئكة يتم ترمجتها بـ :طائر من
هللا.
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بعد بسط القول يف مشكلة التواصل مع فئة الصم والبحث يف سبل إدماجها داخل اجملتمعات اليت ينتمون إليها جنمع قولنا
يف أن لغة اإلشارة من اللغات املهمة يف التواصل والتعبري عن الذات جملموعة من األشخاص ابلعامل لذا وجب تعليمها للموظفني
والعاملني الذين يستقبلون املواطنني واألشخاص .مع ضرورة إجياد كلمات إشارية جديدة لتوصيف وتبسيط املفاهيم الصعبة،
وإحداث تطبيقات تعليمية أو تواصلية خاصة ابلصم .كما جيب تعليم وتدريس لغة اإلشارة يف التكوين األساسي للمدرسني
والرتبويني وجل العاملني ابلقطاع الرتبوي .فضال عن تعليم لغة اإلشارة ألابء وأمهات األطفال الصم للتمكن من املواكبة والتواصل
مع أطفاهلم وتكييف الكتب املدرسية لتصبح مالئمة للصم.
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خامتة
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املصادر
ديفيد كريستال :خمتصر اتريخ اللغة ترمجة :أمحد الزبيدي ،دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع.
د.ب ودرار محيد وآخرون :عدة التكوين اخلاصة بتقوية ودعم كفاايت مهنية للمدرسني يف جمال الرتبية الداجمة منشورات منظمة
اليونيسف واإلعاقة العاملية بتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية – املغرب نونرب  ،2015ص  26بتصرف.
ـ اإلطار املرجعي للهندسة املنهاجية لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة ،مديرية املناهج بدعم من اليونيسيف مكتب املغرب

Martini A(Ed) : Adapté de : Groupe européen sur la génétique de la défiance auditive.
Programme de recherche biomédicale et sur la santé (HEAR). Bulletin
d’information

جتربة شخصية يف تدريس املتعلمني الصم وتصوير دروس بلغة اإلشارة تبث عرب القنوات التلفزية املغربية.
اهلوامش

1الإطار املرجعي للهندسة املهناجية لفائدة ا ألطفال يف وضعية اإعاقة ،مديرية املناجه بدمع من اليونيس يف مكتب املغرب .ص7 :
2د .بودرار محيد وآخرون :عدة التكوين اخلاصة بتقوية ودمع كفاايت همنية للمدرسني يف جمال الرتبية ادلاجمة ،منشورات منظمة اليونيسف والإعاقة العاملية
بتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية – املغرب ،نونرب  ،2015ص  26بترصف.
3 29نفس املرجع ،ص
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