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متابعة المواىب الخاصة من الصم في المجاالت الفنية بعد اكتشافهم 
 كتدريبهم

Following UP with the Deal Special Talents in the Fields of Art 

after Discovering and Training them 

 صالح د. كالء عبدالمنعم شفيق

Shafiq A. Walla 

 ملخص 

الموىوبوف في المجتمع كغيرىم من البراعم الصغيرة تحتاج الى من يعد االطفاؿ الصم 
يحميها ك يساعدىا على النمو السوم، ك لكن فئة الصم الموىوبوف يحتاجوف الى من 
يستطيع اف يكتشفهم ك يدربهم ك يرعاىم ك يقـو بمتابعتهم؛ ك تهدؼ الدراسة بمتابعة 

ساسي ممن تتراكح اعمارىم الزمنية ( طفبل ك طفلة بمرحلة التعليم اال10الدراسة من )
( سنة ك يعانوف من الصمم الكلي، ك قد تم اكتشافهم ك تدريبهم قبل 9-11من )

ـ(. ك اسفرت 2016عامين ك خضعوا لبرنامج تدريبي لتنمية المواىب الخاصة لديهم )
نتائج الدراسة الى انو من خبلؿ متابعة المواىب الخاصة التي تم اكتشافها ك تدريبها 
من عامين سابقين تم التوصل الى توىج المواىب الخاصة لديهم ، ك استمراريتها 
كاستثمار طاقاتهم من قبل ادارة المدرسة، ك توجيو التربية الخاصة بمديرية التربية 
كالتعليم، ك أف ىذه المواىب الخاصة كانت حقيقية ك ناشطة ككجدت الرعاية 

 كالتوجية.

 المجاالت الفنية..  الصم..  الخاصةالمواىب  الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

Deaf talented children are like other similar small buds in 

society that need help and protection to grow well, but the deaf 

talented children need to be discovered, trained, nurtured, and 

followed up with. The study aims to follow up with the special 

talents of deaf children in the 

art fields after they are discovered and trained?. The study 

sample consisted of 10 primary school children of 9-11years of 

age who 

suffered from deafness.? They were discovered and trained two 

years ago and underwent a training program to develop their 

own 

talents(2016).? The study results showed that following up with 

the special talents that have been discovered and developed two 

years ago, resulted in fully polishing their talents, contributed to 

their continuity, invested their energy by the school 

administration, directed the special education in the Directorate 

of Education, and those special talents were real, active and they 

had found care and guidance. 

Key words : Special talents .. Deaf children ..Art fields 

  مقدمة 

ييعتبر األفراد ذكك االحتياجات الخاصة جزءن أساسيان من نسيج المجتمع، 
% من مجموع أفراد المجتمع كفق اإلحصاءات  12 -10فهم يمثلوف ما نسبتو 

 الدكلية؛ كبالتالى فإف العناية بهم كتوفير سبل الرعاية المناسبة لهم ييعد حقان ككاجبان 
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تفرضو القيم الدينية كاألخبلقية، كاإلنسانية، بل كالسياسات كالنظم االجتماعية 
 (515، 2011كاالقتصادية أيضان.)عبدالعزيز الشخص،

كنجد أف  فئة األطفاؿ ذكم االحتياجات السمعية الخاصة من )الصم 
كضعاؼ السمع( ظاىرة لها خصوصيتها مقارنةن عن سواىم من أفراد الفئات األخرل؛ 

األصم، أكضعيف السمع يبدك شخصان عاديان في مظهره الخارجي كنقص قدرتو على ف
السمع أك فقدىا ال ييلفت نظر اآلخرين نحوه مثل غيره من اإلعاقات األخرل مثل 
الكفيف؛ فاألصم صامتان أبدان يعيش بين الناس كليس معهم، اتصاالتو مقطوعة كمشاعره 

جدار سميك من الصمت؛ فهو في أمس الحاجة  حزينة كئيبة كانفعاالتو مكبوتة يحيطو
للفهم كاألخذ بيده كانتشالو من محيط النسياف ليعبر بو قلب الحياة عن طريق جسر 
من أساليب االتصاؿ تعينو على العودة كالحياة كلغة أخرل غير كبلمية.)حسين عبد 

 (4، 1996الفتاح، 

ناف، من فعالم الطفل األصم عالم قاحل خاؿ من حرارة العطف كالح
أصوات الطيور كالحيوانات،من األنغاـ كالموسيقى كمن أم صوت يدفعو للشعور 
كاإلحساس بما يراه كيلمسو، فكل شيء بالنسبة إليو ساكن بارد، كلذا فيبدك ىذا 
الطفل ككأنو غريب أك أنو يعيش في عالم غريب عنو ال صلة لديو، كما أنو غير قادر 

وؼ كالتذمر كالعزلة كالحيرة كالقلق كالغضب لعدـ على السؤاؿ عما حولو فيشعر بالخ
قدرتو على فهم من حولو كعدـ قدرة من حولو على فهمو.)محمد عبد المؤمن، 

1986،70) 

كنجد أف ىناؾ ما يميز الطفل األصم كما للطفل العادل، فنجد لديو القدرة 
تم الكشف  على اإلبداع كاإلبتكار كيستطيع أف ييشعر من حولو بقدراتو كموىبتو إذا
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عنها كرعايتها كى يستطيع أف ينمى أمكانياتو كموىبتو فى ظل التحدل الذل يفرضو 
المجتمع كرفاىيتو كعن حل مشكبلتو المتعددة، فنحن فى حاجة إلى التطلع إلى ذكل 
القدرات الخاصة الفائقة من العاديين كمن ذكل االحتياجات الخاصة جنبا إللى جنب 

لكشف عن الموىوبين كرعايتهم كتنمية قدراتهم. )عبد ؛ كلذلك يجب االىتماـ با
 (2009،81الرحمن الزمزمى،

كقد بدأ األىتماـ فى الوقت الحالى بالموىوبين من ذكل اإلحتياجات 
الخاصة كالتعرؼ على مواطن القوة كاإلبداع كالموىبة لديهم بعد أف كاف التركيز فقط 

دة لدل الفرد مع كجود إعاقة لديو، على أكجو القصور لديهم، فالموىبة قد تكوف موجو 
فقد تظهر مواىب متعددة فى مجاالت مختلفة لدل ذكل اإلحتياجات الخاصة سواء  
كانت فنية، أك رياضية، أك إجتماعية، أك سياسية، كغيرىا، فهى التى تفرض نفسها على 
ىذا الشخص لئلتجاه نحو ىدؼ معين، كلذلك أدرؾ المسئولوف المتخصصوف أف 

عات كمواىب كامنة عند ذكل اإلحتياجات الخاصة يجب ثقلها كرعايتها ىناؾ إبدا
 (19، 2010تمامان كاألسوياء. )عادؿ العدؿ،

(: أف األفراد الذين يمتلكوف موىبة خاصة  74، 1997كيذكر جابر طلبة )
لديهم مستول عاؿ من اإلستعداد كالقدرة )الخاصة( على األداء المتميز فى مجاؿ أك 

ت النشاط األنسانى، كىى ال ترتبط بالذكاء حتى أف بعضها يوجد بين أكثر من مجاال
المعوقين عقليان، فهى تميز شخصان بعينو دكف غيره بالتفوؽ فى األداء المهارل الخاص 

 المرتبط بمجاؿ الموىبة"موسيقية، فنية، جسدية، ميكانيكية".                                                           

كما أف االستعدادات اإلبداعية موجودة لدل كل فرد، كيمكن الكشف 
عنها منذ الطفولة المبكرة، كسواء كاف الفرد لديو إعاقة أـ ال، فاإلعاقة يجب أال تنسينا 
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اإليجابيات الموجودة لدل الفرد ذم االحتياجات الخاصة مثل التفوؽ كالتميز فى 
الضعف فقط كننسى ما يمتلكو ىذا بعض القدرات، كما يجب أال ننظر إلى نقاط 

الفرد من قدرات إبداعية قد ال توجد لدل أفراد عاديين، كالسلوؾ اإلبداعى ليس 
حكران على أحد، كليست خصائص ينفرد بها أشخاص معينوف، كلكن إتاحة الفرصة 
للفرد يمكن أف تنمى استعدادات إبداعية كامنة تجعلو يحقق الناتج اإلبداعى الذل 

 (182، 2001، كعيرؼ عن طريقو.)محمد عبد الحى، يتميز فيو

كقد تكوف موىبة الطفل ذك االحتياجات الخاصة كسيلة تعويضية لما يعانيو 
من نقص أك عجز حركي أك عضوم، كليس بغريب ما حققو بتهوفن الموسيقار العالمي 

ف، األصم، كركزفلت الرئيس العاجز حركيان الناجح، كماسويللي المثاؿ الخالد الكفي
كطو حسين عميد األدب العربي، كذلك بتوجيو طاقات ىذا الطفل إلى الخلق 
كاإلبداع، كيكوف االبتكار ىنا أسلوبان لتحقيق الطفل المعاؽ لذاتو كما يرل أصحاب 

 (  78، 2000المذىب اإلنساني.) سعد عبد الغفار، 

كقدراتو كال ريب أف مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس لنمو شخصية الطفل 
المختلفة الذىنية كاللغوية كاإلجتماعية كالجسدية، كبشكل خاص قدرتو على التعلم 
كرغبتو فيو، فنوعية التعليم كالرعاية التى يتلقاىا الطفل فى ىذه المرحلة تلعب دكران 

 (238، 2008ىامان فى نمو قدراتو كتعلمو.)عبد اللطيف مؤمنى، 

مو الطفل األصم لو تاثير كبير، فالتدخل المبكر فى السنوات األكلى لن
فمرحلة الطفولة المبكرة ىى فترة النمو الحرجة، لذا يجب استثمارىا من أجل تطوير 

 (2001،27قدرات الطفل كتنمية الموىبة لديو. )ىدل االنشاصى كسيد صبحى،
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لذا أنتشر الوعى فى المجتمع بوجوب كضركرة العناية بالطفل األصم فى 
اتو من جميع النواحى، سواء الناحية اإلجتماعية كالعاطفية المراحل األكلى من حي

كالعقلية كالفسيولوجية، كتزكيده بمهارات مختلفة تساعده على تكامل شخصيتو 
كبناءىا، كإبراز ميولو الذاتية بإكسابو مهارات مختلفة تساعده على تكامل مواىبو 

 ( 22: 21، 2000الخاصة.)محمد عدس كعدناف مصلح، 

لسنوات األكلى من حياة الطفل األصم تيعد من أىم المراحل التى حيث أف ا  
يمر بها خبلؿ حياتو، حيث تتشكل فيها شخصية الطفل ذاتو، كإذا ماتم التعامل مع 
ىذه المرحلة برعاية كتوجيو سوؼ نستطيع أف ننشىء طفل موىوب لديو قدرات 

ى خفض بعض إبداعية يستطيع من خبللها أف تكسبو الثقة بالنفس، كتعمل عل
المشكبلت السلوكية التى قد يعانى منها فى ىذه المرحلة الهامة التى من خبللها ترسم 

 (301، 2010تطور مراحل حياتو المختلفة.)فاطمة الزىراء النجار،

كال نستطيع أف ننكر أف الموىبة لو لم يتم متابعتها كرعايتها كمعرفة مسارىا 
موىبة كلهب الشمعة أذا لم يتم رعايتها كتتطورىا من المحتمل أف تضمر كتقل فال

كمتابعتها خفتت كأنطفئت كلذلك فاالكتشاؼ فقط ليس بالكافى لنضوج الموىبة بل 
 رعايتها كمتابعتها حتي تجد طريقها للنور.

كمن ىنا تسعى الباحثتاف من خبلؿ الدراسة الحالية الى متابعة المواىب 
 شافهم كتدريبهم.الخاصة من الصم في المجاالت الفنية بعد اكت

ييعد األطفاؿ الصم الموىوبوف فى المجتمع كغيرىم من البراعم الصغيرة  
تحتاج إلى من يحميها كيساعدىا على النمو السول، كلكن فئة الصم الموىوبين 
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يحتاجوف إلى من يستطيع أف يكتشفهم ك يدربهم كيرعاىم، فتفكير الطفل األصم 
األطفاؿ، كىذا االختبلؼ قد يبعث الدىشة  الموىوب يختلف عن غيره من أقرانو من

كاالنبهار أحيانا،ن كلكنو يسبب الكثير من المشكبلت كالصعوبات أحيانان أخرل؛ لذا 
فإف عدـ تفهم حاجات الصم الموىوبين كعدـ اعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، 

ب نموىم؛ كذكاتهم، كقدراتهم، كامكاناتهم، كاستعدادتهم، يؤدل إلى احباطهم كاضطرا
ليس فقط فى البيئة المنزلية من  قبل الوالدين بل أيضان فى البيئة المدرسية من قبل 

 المعلمين الذين ال يتفهموف طبيعة الطفل األصم الموىوب.

كحيث أف تربية األطفاؿ الصم الموىوبين فى مرحلة مبكرة فى كل  
لتى تحوؿ دكف المؤسسات اإلجتماعية الخاصة بهم يعترضها كثير من العقبات ا

إكتشاؼ قدراتهم بصورة مناسبة، األمر الذل ييعد نوعنا من االىدار كاالندثار لقول 
كامكانات ابداعية ضركرية لتقدـ المجتمع كتطوره؛ فقد أشارت الدراسات التى تناكلت 
الموىبة لدل ذكل اإلحتياجات السمعية إلى تمتعهم بأنواع متعددة من المواىب، مثل 

(، 2009(، عبدالرحمن الزمزمى)2007(، لينا صديق)2005مهيرل)دراسة عوشو ال
Martha (2010) ،Kuo et al (2010(منى توكل ،)أحمد 2012 ،)

( عن أف 2010(؛ كقد أسفرت نتائج دراسة فاطمة الزىراء النجار)2014مغاكرل)
األصم من الممكن أف يكوف قوة فاعلة كليس عبئان على المجتمع من خبلؿ تنمية 

كمواىبو، كذلك عن طريق تقديم الخدمة التعليمية الجيدة كالتأىيل المناسب، قدراتو 
Tubb(1990 )كأيضٌا قد تختفى اإلعاقة خلف ىذه الموىبة؛ كأكضحت دراسة  

أف األطفاؿ الصم الموىوبوف يتمتعوف بمستويات مرتفعة من الذاكرة كالقدرة على إقامة 
(: على قدرة الطفل األصم 1998) الصداقات بسهولة؛ كما أكدت دراسة أحمد كجيو

 فى إبتكار أشغاؿ فنية عن طريق اللعب كتنمية موىبتو من خبلؿ ممارساتو الفنية.
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كالزاؿ العالم يدين بالفضل الكبير لهؤالء الذين أضاءكا العالم من حولهم 
كالتثنيهم إعاقتهم السمعية عن بذؿ الجهد إلسعاد البشرية، فاإلرادة القوية قد تجعل 

ها كإف كاف من ذكل االعاقة يسبق غيره بأشواط، كلعل من أبرز ىؤالء بتهوفن صاحب
الموسيقار العالمى، توماس ألفا أديسوف مخترع الكهرباء كصاحب األلف إختراع، 
كديفيد رايت الشاعر الموسيقى اإلنجليزل،ىيلين كلير أكؿ شخص يحصل على درجة 

لكميت بن زيد األسدل الذل قيل فيو الدكتوراه من الصم، كغيرىم من علماء العرب كا
لوال شعر الكميت لما كاف للغة ترجماف كال للبياف لساف، كمحمد بن سيرين الذل قيل 

 فيو عليكم بذلك األصم، كالكاتب كالشاعر مصطفى صادؽ الرافعى.

كالطفل الموىوب فى مجتمعنا ال يكاد يحظى بالرعاية ، كحتى اذا ظهر 
فإف الرعاية التى ينالها عادة ما تكوف ناقصة ال تمتد  تفوقو فى مجاؿ من المجاالت

الى أكثر من التقدير العابر أك الرعاية المادية ،أما الرعاية النفسية، كاالجتماعية، 
كالثقافية، كالتربوية، كالعلمية فقلما تتاح لو ، فضبلن على ذلك ال تتوافر البرامج التى 

يد الذل نعانى منو فى الوسائل كاألدكات تسعى الكتشافو، باالضافة الى القصور الشد
، 1988التى تمكننا من التعرؼ عليو كتحديد جوانب تفوقو.)محمد عبد المقصود،

474 ) 

كلذلك فأنو كلما تم الكشف عن الموىوبين فى كقت مبكر من حياتهم 
تيسرت ظركؼ كشركط أفضل لتوفير الخدمات كالبرامج التربوية كالتعليمية المناسبو، 

و أخرل إذا لم يتم الكشف في الوقت المناسب فإنو يصبح من العسير كمن جه
مواجهة احتياجاتهم كمتطلباتهم كاالستفاده من إمكاناتهم بشكل كامل، كمن الممكن 
أف يؤدل التأخر فى الكشف عن الموىوبين الى ما بعد المرحلة االبتدائية أك االعدادية 
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ـ لنموىم، كما قد يتعرض ىؤالء األطفاؿ إلى خسارة كبيرة تنجم عن عدـ توفير ما يلز 
لخبرات سلبية تعرقل االستثمار الطبيعى لمواىبهم كقدراتهم كيحكم عليهم بأنهم 
مشاغبوف بسبب حبهم غير العادل لئلستطبلع كالمعرفة.) فؤاد ابو حطب ، اماؿ 

 ( 34، 1994صادؽ، 

(: حيث تشير إلى أف جميع 122، 2000كتؤكد ما سبق ناديا سركر)
ريات الذكاء تؤكد على أىمية مرحلة التنشئة المبكرة لؤلطفاؿ عمومان كللمتميزين نظ

خصوصان، إذ يؤدل االىتماـ المبكر بالطفل إلى تنمية القدرات كإحتمالية أكبر 
لبلنتاجية كاالبداع, كتزداد امكانية كسهولة الكشف عن القدرات كالسلوؾ المتميز فى 

ذ تكشف الموىبة عن نفسها فى مرحلة الطفولة حالة كجود مستوم عاؿ من التميز إ
المبكرة؛ كما أشارت الى أف عملية الكشف يجب أف تتم فى مرحلة مبكرة، فإذا لم 
تتم بسهولة فى مرحلة الركضة, فيجب أف تكوف قد ظهرت بوضوح فى الصف الثالث 

 االبتدائى.

فاؿ كإذا تم االكتشاؼ المبكر كالتدريب المدركس كفقان الحتياجات األط
الموىوبين من الصم كذلك من خبلؿ معرفة عالم الصم كاحتياجاتو كميولو 
كسيكولوجيتو كمواطن الضعف كالقوة التى يتميز بها أصحاب ىذا العالم، نكوف بذلك 
قطعنا شوطان ليس باليسير فى رعايتهم كتوجيههم ككضعهم علي أكؿ طريق االحتراؼ 

بعة المستمرة كالمدركسة تجعل الموىبة كالنضوج الفني، ثم بعد ذلك من خبلؿ المتا
الخاصة فى حالة توىج تنتقل من الحالة الشخصية التي يستطيع الموىوب األصم فيها 
من الشعور بالنجاح كالتميز كتحقيق الذات، إلي الحالة المهنية التي تضعو فى مستول 
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نضوجان أعلي من حيث الخبرات كالمعطيات التى تجعل الموىبة لديو في مراحل أكثر 
 كنمو.                                           

كمن ىنا تهتم الدراسة الحالية بمتابعة المواىب الخاصة من الصم في المجاالت الفنية 
 بعد اكتشافهم كتدريبهم. 

 كمما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤؿ التالى:

م في المجاالت الفنية بعد اكتشافهم متابعة المواىب الخاصة من الص ىل يمكن
 كتدريبهم ؟

 ىدؼ الدراسة:

متابعة المواىب الخاصة من الصم في المجاالت الفنية بعد  تهدؼ الدراسة الحالية إلى
 اكتشافهم كتدريبهم.  

 أىمػيػػة الدراسػػػة: 

 كيمكن إيجاز أىمية الدراسة على المستويين النظرل كالتطبيقى على النحو التالى:

 الن: األىمية النظرية: أك 

إلقاء الضوء على المواىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم كالكشف عنها  -1
 كتدريبها.

 متابعة المواىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم في المجاالت الفنية.  -2
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من خبلؿ مراجعة البحوث كالدراسات التي تناكلت المواىب الخاصة لدل  -3
تابعتها بعد ذلك في العالم العربي، نجد أف ىناؾ األطفاؿ كالكشف عنها كتنميتها كم

حاجة ماسة إلى ىذا النوع من البحوث كالدراسات، كالتي لم تجد الباحثتاف )في 
حدكد علمهما( إىتماـ كبير بها، كما زالت الجهود فيها موجهة لؤلطفاؿ العاديين فقط، 

 كتركت األطفاؿ ذكل االحتياجات السمعية في دائرة الظل.

اء الضوء على أىمية متابعة المواىب الخاصة، كتأثيراتو اإليجابية على إلق  -4
 األطفاؿ الصم في المجاالت الفنية.

متابعة األطفاؿ الصم الموىوبين ييساعد المتخصصين كالمعلمين علي  -5
االستفادة من ىذه القدرات كالمواىب في المجاؿ العملي، كتوفير البيئة التعليمية 

واىبهم كإستثمارىا، مما يضمن إستمرار تفوقهم فى مراحل العمر المناسبة لتنمية م
 المختلفة.

 ثانيان: األىمية التطبيقية: 

متابعة المواىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم فى مرحلة ما بعد االكتشاؼ   -1
 كالتدريب.

توفير االمكانيات التى تيعد على أسس علمية دقيقة من شأنو المساعدة فى   -2
 ىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم فى مراحل مبكرة.تنمية الموا

تتيح متابعة المواىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم التكيف في المجتمع )األسرم  -3
المدرسي( كتحسين عبلقاتهم مع المحيطين بهم، كتوجيو  قدراتهم كإبداعاتهم إلى  -

 مسارىا الصحيح كخصوصان في الميداف العملي. 
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 ة:مػصػطػلػحػات الػدراسػػػ

 ; Special Talent المواىب الخاصة -1

تيعرؼ الباحثتاف المواىب الخاصة إجرائيان: بأنها إستعدادات فطرية للتميز فى مجاؿ 
معين أك أكثر كمجاالت التربية الفنية )أشغاؿ فنية، رسم، نحت، طباعة(، كمجاؿ 

وافر ظركؼ بيئية التمثيل المسرحى، كال ترتبط الموىبة بأرتفاع نسبة الذكاء، كالبد أف تت
مناسبة كبرامج تدريبية خاصة لتنمية ىذه المواىب؛ كما تيعرفها إجرائيان بأنها الدرجة 
التى يحصل عليها األطفاؿ الصم على مقياس تشخيص المواىب الخاصة لدل 

 األطفاؿ الصم. 

 ;Deaf Children األطفاؿ الصم -2

( فى تعريفهما 138، 2013تتبنى الباحثتاف تعريف عبدالعزيز الشخص ) 
للطفل األصم إجرائيان: بأنو ىو الطفل الذل ال تكوف حاسة السمع لديو ىى الوسيلة 

األساسية التى يتم بها تعلم الكبلـ كاللغة، كما تكوف حاسة السمع مفقودة أك قاصرة 
 بدرجة مفرطة بحيث يعوؽ األداء السمعى العادل لديو. 

 عينو الدراسة:

( طفبلن كطفلة بمرحلة التعليم  10لية من )تكونت عينو الدراسة الحا 
( سنة كيعانوف من الصمم الكلى، 11-9االساسي ممن تتراكح أعمارىم الزمنية من )

كقد تم اكتشافهم كتدريبهم قبل عامين كخضعوا لبرنامج تدريبي لتنمية المواىب 
 ـ(. 2016الخاصة لديهم )
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 أدكات الدراسة :

 ل الموىوب. استمارة بيانات أكلية عن الطف -

 كالء عبدالمنعم (د./  تهانى منيب ، أ.د )إعداد

 مقياس تشخيص المواىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم.                             -

 كالء عبدالمنعم (د.السيد يس ،  أ.د/ /  تهانى منيب،أ.د    )إعداد

 اإلجراءات التنفيذية للدراسة :

 إلطار النظرل ، كاستخبلص أكجو االستفادة منها.جمع المادة العلمية الخاصة با -1

إنتقاء عينة الدراسة من األطفاؿ الصم الموىوبين كالذين خضعوا منذ عامين  -2
لمقياس المواىب الخاصة لدم األطفاؿ الصم إلكتشافهم كتم تدريبهم من خبلؿ 

 برنامج تدريبي لتنمية مواىبهم الخاصة )الفنية كالتمثيل المسرحى( .  

جراء القياس التتبعى على مجموعات الدراسة عن طريق تطبيق مقياس تشخيص إ -3
المواىب الخاصة لدل األطفاؿ الصم ، كذلك بعد عامين من تاريخ التطبيق البعدل 

 للتحقق من مدل إستمرارية تأثير البرنامج علي الموىوبين.

 نتائج الدراسة:

أف األطفاؿ الصم ذكك قامتا الباحثتاف بعرض نتائج الدراسة الحالية كىى: 
المواىب الخاصة الذين تم اكتشافهم كتدريبهم منذ عامين كتابعتهم الباحثتين بعد مركر 

ىذا الوقت، كرؤية ما ألت إليو مواىبهم الخاصة كما حدث لها من توىج أك أنطفاء، 
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حيث قامتا  أكالن: تطبيق مقياس المواىب الخاصة لدم األطفاؿ الصم علي نفس العينة 
بقة؛ ثانيان: معرفة طريق كل طفل من أطفاؿ العينة كمدل انخراطهم مع المجتمع السا

 كفرض مواىبهم فى المجاالت الفنية ككانت النتائج كالتالى:

سنة(، زياد  11سنة(، كأسراء ناصر )10اشتراؾ األطفاؿ بسملة محمود ) -
سنوات( بمعرض لؤلطفاؿ الموىوبين باإلدارة لعرض إنتاج 10عمر )

 الفنية.األطفاؿ 
سنة( 11سنوات(، كمحمد صبلح ) 10اشتراؾ األطفاؿ ىند ابراىيم ) -

 بالمسابقات الفنية بمديرية التربية كالتعليم.
سنة(، أحمد محمد  11كقاـ كبلن من األطفاؿ عبد الرحمن عصاـ )  -

سنة(، عبدالرحمن إسماعيل  11سنة(، عمر عبد الرحمن ) 11متولى)
عرض مسرحية ختامية على مسرح سنة( ب 11سنوات(، أحمد أشرؼ)10)

إدارة المطرية التعليمية، كمسابقة الموىوبين في التمثيل المسرحي علي 
مستول مديرية التربية كالتعليم كفوز الفريق بالمركز األكؿ علي مستول 
المديريات التعليمية علي مستول الجمهورية، كقد ناؿ كل من المعرض 

كالمعلمين كالمشاركين ، كقد الفنى كالمسرحيات استحساف المسئولين 
ساعدىم ىذا علي زيادة ثقتهم بأنفسهم كإحساسهم بأنهم قادرين علي 

 اإلنتاج الفني كتميزىم فيو.

 استخبلصات كتطبيقات:

 األطفاؿ الصم يميلوف للمجاالت العملية أكثر من الرسم كالتصوير. .1
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لدل  عند استخداـ خامات كمجاالت جديدة تلقي استحسانان كتقببلن  .2
 األطفاؿ الصم أكثر من الخامات العادية التي يعرفونها.

عند استخداـ أسلوب التعزيز كاإلثابة علي األعماؿ المفيدة يكوف الطفل  .3
 أكثر استجابة من أسلوب العقاب البدني.

ييحب األطفاؿ الصم المشاركة بالمجاالت العملية أكثر من المجاالت  .4
 العلمية.

كضعاؼ السمع بشكل كاسع بمجاؿ الرسم كالتصوير  تهتم مناىج الصم  .5
 في مادة التربية الفنية بجانب جزء بسيط لؤلنشطة الفنية األخرل.

ال تهتم مدارس الصم كضعاؼ السمع بمجاؿ التمثيل إال فى حدكد مسرحة  .6
 المناىج فقط.

األداء التمثيلى لؤلطفاؿ داخل المسرح كاف األفضل بين األداءات ، حيث  .7
ر األطفاؿ بقيمة المكاف كبقيمة ما يقدمونو، كىذا ما أكسبهم ثقة بأنفسهم كقيمة شعو 

 موىبتهم، كالجدية فى األداء.

 -حديقة المدرسة -األداء  التمثيلى خارج قاعة الدراسة ) فناء المدرسة .8
المطعم المدرسي( كاف لو إنطباع األنطبلؽ كالحرية كاالرتياح فى أداء األطفاؿ، كزادىم 

ر بالسعادة كاإلبداع فى أداء األدكار، كاالستعانو بأدكات موجودة بالبيئة من حولهم شعو 
 ساعدتهم فى تقمص شخصيات الموقف التمثيلى.
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كمن خبلؿ المبلحظات السابقة ترل الباحثتاف أنو يجب االىتماـ بعمل برامج متابعة 
اؿ الصم مهارات تربوية متكاملة للمواىب بإختبلؼ مجاالتها لتنميتها كإكساب األطف

 كاتجاىات سلوكية ايجابية. 

 التوصيات 

االىتماـ بإنشاء مراكز لمتابعة نمو الطفل فى مرحلة ما قبل المدرسة فى  -1
 المناطق التعليمية المختلفة .

األىتماـ ببرامج اكتشاؼ ذكل األعاقة السمعية الموىوبين )الصم كضعاؼ  -2
 السمع( بأساليب متنوعة داخل المدرسة.

االىتماـ بأساليب التعزيز في تعديل سلوؾ الطفل األصم كالتقليل من  -3
 أساليب العقاب.

االىتماـ بالوسائل التعليمية التي تعتمد علي حواس الطفل األصم لتنمية  -4
 قدراتو الفكرية كاإلبداعية باستخداـ جميع حواسو.

التي تتعامل االستفادة من ىذا البرنامج في المؤسسات التعليمية كالمهنية  -5
 مع الطفل األصم.

ضركرة تطوير المناىج الخاصة باألطفاؿ الصم حيث أنها معدة فى األساس  -6
 لؤلطفاؿ العاديين كتطبق علي األطفاؿ الصم.

اإلىتماـ بإعداد معلمي مدارس األمل للصم كضعاؼ السمع حتى يكونوا   -7
لمساعدتهم على تعلم  كوادر بشرية مؤىلة لمساعدة األطفاؿ الصم كالمعوقين سمعيان 
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أساليب التعامل البناء ، كالتواصل االجتماعى ، مما يحقق لهم مزيدان من التكيف 
 كاالندماج فى المجتمع. 

إقامة دكرات تدريبية كتطويرية لمدرسى الصفوؼ األكلى بمدارس الصم  -8
اؿ كضعاؼ السمع كالتى تهدؼ إلى إثراء خبراتهم كقدراتهم على كيفية اكتشاؼ األطف

 الموىوبين ككيفية التعامل معهم كعن كيفية تنمية ىذه المواىب.  

ضركرة االىتماـ بعمل معارض كمسرحيات خارج اإلطار المدرسي لؤلطفاؿ  -9
 الصم يراىا جميع الناس لتدعيم الثقة بالنفس لديهم.

ضركرة االىتماـ بتصميم برامج دمج بين األطفاؿ الصم كأقرانهم العاديين  -10
 التفاعل االجتماعي فيما بينهم كخاصة في مجاالت األنشطة التربوية. لتنمية

االىتماـ بالبرامج الخاصة بالموىبة ككيفية اكتشفها كتنميتها ليس علي  -11
 الطفل األصم فقط كلكن علي جميع الفئات الخاصة.

ضركرة إتاحة الفرصة للطفل األصم كأم طفل ذك احتياجات خاصة في  -12
 اـ المواد كالخامات المختلفة لتنمية قدراتو االبتكارية كاالبداعية.التدريب كاستخد

تفعيل دكر الحضانة بمدارس الصم كضعاؼ السمع على مستول  -13
 الجمهورية مع تدعيمها بالوسائل التعليمية كاألجهزة السمعية المناسبة .

صة توفير المهاـ كاألنشطة األدائية التى تهدؼ إلى تنمية المواىب الخا -14
 المختلفة لدل األطفاؿ الصم داخل المقررات التعليمية المقدمة لهم.
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إجراء مسح شامل لؤلطفاؿ عند التحاقهم بالصفوؼ األكلى بالمدرسة  -15
للكشف عن المواىب الخاصة لديهم، كالكشف عن االضطرابات السلوكية التى 

 يعانوف منها.

ههم إلي المجاالت الفنية ضركرة االىتماـ بمتابعة المواىب الخاصة كتوجي -16
 العملية التي تساعدىم على نمو مواىبهم.

  المراجع:

 (. "استخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة فى اكتشاؼ 2014أحمد أبوالفتوح مغاكرل )

  كتنمية بعض المواىب الخاصة لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة السمعية". رسالة      

 شمس ماجستير، كلية التربية، جامعة عين     

 (. "لعب األطفاؿ كمدخل لتنمية القدرة االبتكارية في 1998أحمد كجيو حسن )

  األشغاؿ الفنية لدل المعاقين سمعيان". رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلواف.     

 (."متطلبات تربية االطفاؿ الموىوبين قبل المدرسة في 1997جابر محمود طلبة )

 –اقدة". المؤتمر العلمي الثاني الطفل الموىوب)اكتشافو مصر دراسة تحليلية ن     

 (.147 – 58)رعايتو(، كلية رياض االطفاؿ ، كزارة التعليم العالي ، –تدريبو     

 (. "أساليب االتصاؿ لتعليم ذكم االحتياجات 1996حسين مصطفى عبد الفتاح )

 الطلبة. السمعية الخاصة "الصم كضعاؼ السمع". القاىرة: مكتبة دار     
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 (. "قدرات كمؤشرات التفكير االبتكارم لدل 2000سعد عبد المطلب عبد الغفار)

 الصم البكم من تبلميذ الحلقة األكلى من التعليم األساسي". رسالة دكتوراه، معهد      

  الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.     

 األطفاؿ كالمراىقين". (. "الموىوبوف التوحديوف من 2010عادؿ محمد العدؿ )

 ص  2010إبريل  22-21المؤتمر العلمى الثامن، كلية التربية، جامعة الزقازيق،     

 .32 -19ص       

 (. "تقنين اختبار تورانس للتفكير االبتكارل 2009عبدالرحمن بن معتوؽ الزمزمى )

 طقة الشكل )ب( على الطبلب الصم كضعاؼ السمع فى المرحلة المتوسطة بمن     

 مكة المكرمة". رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة أـ القرل: مكة المكرمة.     

 (. "رعاية ذكل االحتياجات الخاصة كالوفاء  2011عبد العزيز السيد الشخص )

 بحقوقهم )آفاؽ الواقع كتطلعات المستقبل(". المؤتمر السنول السادس عشر:      

 يناير، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة  25غيير مصر بعد اإلرشاد النفسى كإرادة الت     

 .540 -515عين شمس، ص ص      

  -(. "اضطرابات النطق كالكبلـ خلفيتها2013السيد الشخص ) عبد العزيز

 ، الرياض: شركة الصفحات الذىبية للطباعة 8عبلجها". ط -أنواعها -تشخيصها     
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 كالنشر.     

 "مشكبلت رياض األطفاؿ فى محافظة إربد بالمملكة (. 2008عبد اللطيف مؤمنى )

 األردنية الهاشمية من كجهة نظر المعلمات العامبلت فيها". مجلة العلـو النفسية      

 .253 -235(، 4)9كالتربوية، كلية التربية، جامعة البحرين،      

  (. "برنامج إثرائى لتنمية السلوؾ االبتكارل لدل2005عوشو أحمد المهيرم )

 األطفاؿ الصم". رسالة دكتوراه، كلية التربية ، جامعة عين شمس.     

 (. "األصم الموىوب طاقة مهدرة بين سلبيات 2010فاطمة الزىراء محمد النجار)

 التعليم كالتأىيل "رؤية لمدرس األمل للصم بين الواقع كالمأموؿ"". المؤتمر      

 ص ص 2010إبريل 22-21لزقازيق،العلمى الثامن، كلية التربية، جامعة ا     

     299- 314. 

  (. "علم النفس التربول". القاىرة:  1994فؤاد عبداللطيف أبو حطب كآماؿ صادؽ )

 مكتبة االنجلو المصرية.     

 (. "األداء العقلى المعرفى لدل فاقدات السمع كالعاديات 2007لينا عمر صديق )

 . مؤتمر التربية الخاصة بين الواقع كالمأموؿ منبالمرحلة المتوسطة: دراسة مقارنة"     

 -261، كلية التربية، جامعة بنها، المجلد األكؿ 2007يوليو  16 -15      

      314. 
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 (. "رياض االطفاؿ". عماف 2000محمد عبد الرحيم عدس ، عدناف عارؼ مصلح )

 :دار الفكر للطباعة .     

 جية غير العاديين كتربيتهم". (. "سيكولو 1986محمد عبد المؤمن حسين )

 اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.     

 (. "اإلعاقة السمعية كبرنامج إعادة التأىيل". العين : 2001محمد فتحي عبد الحي )

 دار الكتاب الجامعي، االمارات العربية المتحدة.     

 وىوبين" (. "دكر التربية في رعاية أطفالنا الم1988محمد فوزم عبد المقصود )

 ( مارس ،  22 – 19تنشئتو كرعايتو ) –،المؤتمر السنوم االكؿ للطفل المصرم      

  – 482المجلد الثاني ، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس ، ص ص     

     496. 

  (."جودة الحياة كمفهـو الذات لدل عينة من الطبلب الصم 2012منى توكل السيد )

 .30-1،ص ص 74مجلة المصرية للدراسات النفسية، العددالموىوبين". ال     

(. "مفاىيم كبرامج عالمية في تربية المتميزين كالموىوبين" 2000ناديا ىايل السركر )
  .عماف : دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع .

 (. "الطفل األصم". القاىرة: مكتبة سفير.2001ىدل األنشاصي كسيد صبحي )
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