
األصم وضعيف السمعللطفل التعليق المغلق تقديم خدمة   

"نحو إعداد األطفال لحياة مليئه بالتواصل"  

 

 عندما يبدأ الطالب فاقدي السمع بالتخطيط لحياتھم لما بعد المرحلة الثانويه، يكون إستعدادھم لھذه المرحله االنتقاليه معتمدا 

على معرفة إستخدام طرق التواصل الضروريه لھم  حسن قدرتھمعلى للمرحله القادمه وجھوزيتھم مدى وبشكل كبير على 

وكيفية  ،االختالفات بين أساليب ھذه الطرقمدى حتى يفھمو الكثير الوقت ھؤالء الطالب  ويستغرق من. بكل إستقالليهو

وبشكل مباشر مع مشاكل ترتبط عوائق أو حل أية على قدرتھم على وكذلك  ،كيفية الحصول عليھا وإستخدامھاولھم، توفرھا 

ويعمل المختصين في مجال تعليم الصم وضعاف السمع في العديد من الدول المتقدمه على إعداد . األخرينبتواصلھم طرق 

وتوعيتھم خالل تدريبھم يكون عندھم االدراك الكامل بجميع إحتياجاتھم التعليميه وذلك من  حتىإعداد حسنا  الصغار الطالب

وعند تأجيل أو تأخير إعداد ھؤالء الطالب لما بعد سن المراھقه تكون ھنالك مخاوف وصعوبات . المتوفره لھم خدماتالعن 

تمثل لذلك نالحظ ، الطالب األسوياءبقية عن ختالف االيجعلھم يشعرون بيطرأ على حياتھم وتغيير ألي ناتجه عن عدم تقبلھم 

 .المتثال لألوامر الموجھه لھم من معلميھملبالرفض وعدم الرغبه  دود أفعالھم على ذلكر

التواصل وسائل عن  المثال األنسب في حديثنا ھنا "Closed Captioning" (*) التعليق المغلق خدمة ولعل إستخدام 

عد الشخص األصم وفي سن مبكره من عمره على فھم ما يعرض أمامه من مواد تعليميه االمفيده التي تسالضروريه و

) ترجمه فوريهبشكل (عباره عن عرض مرئي لنص الماده المعروضه  التعليق المغلق فخدمة. التلفازعلى شاشة وترفيھيه 

عن ه نتعلممن خالل ما ف.  في الجزء األسفل من شاشة التلفاز والتي تتيح للمشاھد قراءة ھذا النص والذي يظھر في الغالب

حواس االنسان نالحظ بأن عند حدوث ضعف لحاسة ما ألي شخص فإنه يعوض ھذا الضعف باالعتماد المباشر على حواسه 

أو ضعف  ھمالبصريه كتعويض عن فقدانواسھم لصم وضعاف السمع على حالكلي لعتماد االومثال على ذلك . األخرى

سوف تسأعد الطالب  التعليق المغلقلذلك توفير خدمات تعليميه وترفيھيه مرئيه للطالب األصم كخدمة  .حاستھم السمعيهل

األصم على قراءة نص الماده المعروضه وفھمھا نظرا لعدم قدرته الكامله على سماع وفھم جميع األصوات الصادره من 

  .التلفاز

لصم لفئة ام  1971الواليات المتحده في عام والية تانسي في  - مدينة ناشفيلفي  مره ألولالتعليق المغلق و خدمةقد قدمت لو

في ) كلية جالديت سابقا(للصم وثم قدمت ھذه الخدمه بجامعة جالديت  ،وضعاف السمع من خالل المؤتمر الوطني األول

التعليق خدمة اليات المتحده بتوفير محطات التلفاز في الوأوائل ومن ذلك الوقت بدأت . م 1972واشنطن دي سي في عام 

تلفزيوني واحد فقط ھذه الخدمه للمشاھدين من خالل برنامج  PBSمحطة بي بي أس توفر المغلق على شاشات التلفاز وكانت 

توفير لجنة االتصاالت الفيدراليه على م وافقت  1976وفي عام . الفرنسيه الشھيره جوليا تشايلدبرنامج لكبيرة الطھاة وھو 

مساحه صغيره في أسفل شاشة التلفاز الستخدامھا من أجل عرض النص المرئي للماده االعالميه أو البرنامج وتسمى ھذه 

ومنذ ذلك الوقت بدأ مھندسو التلفاز بتطوير خدمات التعليق المغلق . يبث من خالله خدمة التعليق المغلق 21خط رقم المساحه ب



عرض تلمن التلفاز من مقدم البرنامج أو حتى األصوات الصادره حويل الكالم الصادر وإستخدام أجھزة الكمبيوتر الحديثه لت

     . ثواني من الزمن 4-2يكون أبطئ من الكالم بمعدل  على شكل نصللمشاھد 

فإنه من  ،لبهالحتياجات الكثير من الطفي الدول المتقدمه  المختصين في مجال تعليم الصم وضعاف السمعفھم ومن خالل 

التعليق كخدمة  في المرحله المتوسطه والثانويه على توفير العديد من الخدمات لكل طالبئع إحتواء الخطه التعليميه الشا

وھذا دليل حقيقي بأعتماد الكثير من المعلمين والمعلمات على وسائل االعالم كجزء مكمل . في جميع المواد الدراسيه المغلق

لمواد المناھج الدراسيه في المدرسه مما يساعد الطلبه على فھم جميع المعلومات المقدمه لھم حتى وإن كانت بأسلوب مختلف 

وذلك من خالل االجتماع السنوي والذي البرنامج التربوي الفردي ب أثناء كتابة إحتياجات كل طالذكر تو. كالمواد المرئيه

وھنالك القليل من االھتمام في خدمة  .يحضره جميع المختصين الذين يعملون مع الطالب في المدرسه وبشكل يومي ومباشر

والمواد لقلة إستخدام جھاز الفيديو في العديد من الدول وخصوصا مدارس المرحله االبتدائيه ويرجع ذلك  التعليق المغلق

التعليميه المرئيه والتي ال تعتبر جزء من المنھج الدراسي للطالب الصغار في ھذه المرحلة ويرجع ذلك لعدم إعتبارھا كجزء 

م ليست ذات فائده للتالميذ الصغار لحين بلوغھم مستوى متقد خدمة التعليق المغلقوكذلك الفتراض أن . من إختبارات الفصل

  .يمكنھم من قراءة النص المعروض من دون االعتماد على المعلم

سوف  في البيت سواء الصم أو األسوياء) سنوات 3من عمر ( لألطفال الصغار خدمة التعليق المغلقوفي الحقيقه فإن إستخدام 

فمن خالل التدريب والتعود على إستخدام ھذه الخدمه ولفترات طويله يصبح . وتعزز من وفرة الفرص التعليميه لھم ھمتساعد

الكلمات والجمل والتي  الكثير منفھم مما يساعده في المستقبل على  اللغه تعلم الكثير من مفردات لدى الطفل قدره كبيره على

وعند مشاھدتنا لبرامج  .في التلفاز مما تعود عليه بالفائده الكامله في المدرسه مهالمواد المعروضه أما مجريات تتيح له فھم

التلفاز في المنزل تكون ھنالك تحديات يوميه يواجھھا المشاھد األصم وضعيف السمع وخصوصا البرامج التي ال تحتوي على 

أو البرامج التي تحتوي  ،الكرتون كمسلسالت  "Speech Reading"لقراءة الكالم   "Visual Cues"تلميحات بصريه 

أو تلك التي تحتوي على كميه كبيره من المعلومات، أو برامج تحتوي على روايات قصصيه  ،على مفردات ذات صعوبه

فائدتھا الكبيره  خدمة التعليق المغلقوتكون ل. وغيره من األمثله ،طويله، أو عندما تكون لھجة مقدم البرنامج غير واضحه

األماكن التي يكثر فيھا االزعاج، أو األماكن الغير مطابقه للمواصفات السمعيه، أو عند إفتقار الماده المعروضه وخصوصا في 

االھتمام دون على الشاشه من  أمامه عندھا يكون ھنالك تركيز للشخص األصم على قراءة النص المعروض. لجودة الصوت

األصم وضعيف السمع سوف يساعده على الفھم الشامل للماده فتوفير عرض نص الماده مرئيا للطالب . بسماع الصوت

من الوسائل المناسبه لتحسين ونمو  خدمة التعليق المغلقلذلك تعد . المعروضه ومناقشة ما فھمه مع المعلم والطالب األخرين

أو عدم ) الخارجي سماعة األذن أو جھاز القوقعه(كذلك عند حدوث خلل للمعين السمعي  .لغة الطالب األصم وضعيف السمع

أثناء مشاھدة الطفل لبرامج التلفاز تكون ) لشعور الطفل بالتعب في نھاية اليوم وعدم الرغبه بإستخدامه(توفره ألية أسباب 

فرؤية النص المكتوب على الشاشه تساعد الطفل على فھم . طباعة التلفاز الفورية ھي وسيلة الفھم البديله في ھذه المواقف

  . ه من دون الحاجه لسماع الصوتالماده المعروض

إستمرار وتعتبر المراحل المبكره من عمر الطفل من المراحل الشيقه والمليئه بالفضول وحب تعلم العديد من المھارات فإن 

بتحسين مستوى القراءه واللغه سوف يتيح له االستمتاع وبشكل يومي في البيت والمدرسه  التعليق المغلقإستخدام الطفل لخدمة 



الكثير من المواد المعروضه أمامه سواء في البيت فھم ن خالل تعلم كلمات جديده تزيد من حصيلته اللغويه مما تساعده على م

على ربط األحداث ببعضھا البعض وفھم الفكره لكل ماده معروضه مما يزيد من تنمية إدراكه ذلك يساعده كذلك . أو المدرسه

رفة وتتبع الطفل على مع خدمة التعليق المغلقتساعد و. لمناقشة األخرين عن ھذه األشياءبالنفس ويعطيه الشعور بالثقه  وخياله

قدرته على مواكبة أقرانه يبعده عن العزله عن األخرين ويبين لھم مما سواء كانت محليه أو عالميه ما يجري حوله من أحداث 

  . في معرفة الكثير من األشياء

. د وخصوصا في دول العالم المتقدمهمنذ عشرون سنه في إزديا خدمة التعليق المغلقتحسين  علىالتي أجريت وإن األبحاث 

. التي تقدم للمشاھد على جميع المحطات ومن دون مقابلو هخدمھذه العلى االستفاده من المشاھدين جميع ھذه األبحاث تحث و

من خالل الضغط على زر الريموت ة التلفاز شاش وھي وسيله تعليميه مفيده لألطفال والكبار ويسھل إمكانية عرضھا على

وفي حالة عدم الرغبه في عرضھا أو تفعيلھا فيتم الضغط على زر الريموت كونترول مرة  كونترول مره أو مرتين باألكثر

البرامج لملفات األفالم و خدمة التعليق المغلقوتوفر بعض المواقع األلكترونيه على الشبكه العنكبوتيه خدمة إضافة  .ثانيه

يحتوي  "Microsoft Word"والذي يسھل لمستخدمه إضافة ملف ورد  www.youtube.comالتعليميه كموقع يوتوب 

وتفتقر المجتمعات العربيه لھذا النوع من  . على نص الماده المعروضه مما يسھل للمشاھدين قراءة النص أثناء المشاھدة

وإن توفير ھذه الخدمه . الخدمات بالرغم من إزدياد محطات التلفاز والتي تعد بالمئات سواء كانت الحكوميه منھا أو الخاصه

بين  ر للغة الكثير منھم مما يسأعد على تسھيل عملية التواصليحدث تطوتلفئة الصم وضعاف السمع في الوطن العربي سوف 

        .جميع فئات المجتمع

لمستخدميھا من الصم وضعاف السمع أو األسوياء الذين يحرصون على رؤية نص خدمة التعليق المغلق فوائد ھنا ونوجز 

  :الماده االعالميه المعروضه على التلفاز وھي كالتالي

 .وإكتسابھا وفھم معانيھااألطفال على التعرف على الكلمات وفھمھا خدمة التعليق المغلق تساعد  -1

 .عند قراءة النص المعروض على شاشة التلفاز فإن ذلك يشجع المشاھد على تحسين مستوى القراءه -2

 .األطفال على تأسيس رابط منظم بين الكلمه المكتوبه والكلمه الملفوظهخدمة التعليق المغلق تساعد  -3

مات مما يساعدھم على تحسين قرائتھم للقصص النشئ على تحسين معرفتھم للكلخدمة التعليق المغلق تساعد  -4

 .والكتب

وسيله متقدمه لمھارات الفھم لمستخدميھا مقارنتا بأولئك الذين يشاھدون نفس الماده من دون خدمة التعليق المغلق تعد  -5

 .التعليق المغلقخدمة إستخدام 

من خدمة التعليق المغلق إستخدام فالتدريب على . تعتبر القراءه من المھارات والتي تتطلب الكثير من التدريب -6

 .التدريبات المميزه والموثقه بالنص

خدمة لذلك توفر  ،إن األطفال الذين لديھم خبرات إيجابيه في القراءه يستمتعون بقراءة كل ما يمكنھم الحصول عليه -7

 .لھم ھذه الخبرهالتعليق المغلق 

http://www.youtube.com/


لفھم وسماع المواد المعلومات المفقوده لكثير من األشخاص والذين يواجھون صعوبات خدمة التعليق المغلق توفر  -8

سواء كانت ھذه الصعوبات ناتجه عن فقدان للسمع أو تأخر في االدراك والمعرفه لشخص (المعروضه على التلفاز 

 ).ما

ه وخصوصا في مواد األحياء يحتاج الكثير من الطلبه المساعده على تعلم الكثير من المفردات والمصطلحات الصعب -9

تكون ھذه الكلمات معروضه أمام الطالب مما يسھل خدمة التعليق المغلق فعند إستخدام . والتاريخ وغيرھا من المواد

 . عليه تمييزھا وكتابتھا

تستخدم خدمة التعليق المغلق في األماكن العامه والمزدحمه كالمستشفيات، والمطاعم، واألنديه الرياضيه والتى ال  -10

 . يسمح برفع صوت التلفاز فيھا

ال تقتصر خدمة التعليق المغلق على فئه معينه كالصم مثال، بل تقدم لجميع األشخاص والمھتمين بتطوير مستوى  -11

 .القراءه واللغه

  

  

وكذلك تتوفر ھذه العالمه على أغلفة  تظھر عالمة خدمة التعليق المغلق على جھاز التلفاز بھذا الشكل (*) 

   .المواد االعالميه
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