
عن طريق الصدفه أو االختيار؟:  المعلمه/إنتقاء المعلم  

 

يحد من قدرتھم على مما إن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصه ھم الذين يختلفون عن األشخاص العاديين إختالفا ملحوظا 

الماسه لتوفير فرص وبيئه تعليميه مناسبه وإن الحاجه . النجاح في تأدية األنشطه األساسيه كالتعليميه واالجتماعيه والتربويه

البحث عن معلمين مؤھلين أكاديميا لديھم خصائص معينه وفن في التعامل مع ھذه  فيلتحتم علينا جات الخاصه لذوي االحتيا

 .   الفئه

المناسبين من األشياء المھمه للطالب ضعيف السمع ويرجع ذلك لعدة أسباب منھا أن المعلم والذي لديه علمين يعتبر إنتقاء المو

ي يالئم الطالب من ذوي االحتياجات الخاصه سوف تكون له القدره على أن يؤدي إھتمامات ومرونه وأسلوب تعليمي أساس

 )*(ولو كان أسلوب تواصل المعلم يفي بالغرض لألشياء والتي يحتاجھا الطالب مثل قراءة الكالم. وظيفته بفعاليه أكثر

على تحقيق نجاحات في ذلك ساعده يسمع ويفھم بطريقه أفضل مما ييتمكن من أن والمعينات السمعيه فإن ھذا الطالب سوف 

ونحن نعلم بأنه ليس من الممكن للطالب دائما إختيار أو تحديد معلمين العام الدراسي القادم سواء كان ھذا الطالب في . الفصل

 ففي بعض. المعلمين خالل العام الدراسيوإنه من الصعب تجنب تعارض جداول . أو الثانويه ،المرحله االبتدائيه، المتوسطه

ولكن وكلما أمكن فإنه ولمصلحة الطالب ضعيف السمع أن يكون  .األحيان يخصص معلم واحد للصف أو لمقرر دراسي محدد

ويعد ھذا من القرارات . إختيار المعلم من األولويات والتي تعتبر جزء من عملية التخطيط الدراسي لھذه الفئه من الطلبه

ذھا فريق العمل المسئول عن وضع الخطه الدراسيه للطالب مع األخذ بعين االعتبار لرأي الطالب وأسرته الرئيسيه والتي يتخ

  .عام الدراسي القادمالفصل لللعام الدراسي الحالي ومعلمين ل وأراء جميع العاملين من معلمين الفصل 

ف السمع وبصرف النظر عن درجات فقدانھم الطالب ضعاجميع فإن  "األسوياء"العاديين وألن مدارس الدمج تصمم للطالب 

على إدارة المدرسه والفريق واجب وإنه من ال. يوميه لعدم وصول المعلومات لھم بالطريقه الصحيحهللسمع يواجھون مخاطر 

ه لمعلمين وال أن يعتبرو ھذه العمليه بالمعالجلالمسئول عن وضع الخطه الدراسيه للطالب ضعاف السمع أن يتأنو بإختيارھم 

تعطى طريقه لوضع الطالب ضعيف السمع في مكان تعليمي مالئم بحيث بل في المدارس  السمعضعاف المفضله لوضع تعليم 

وألولئك المسئولين والذين لديھم صالحيات تحديد . في الفصلشخص مھمش ليكون جزء من ھذا الفصل وليس الفرصه له 

فه لوضعية الطالب الذين لديھم إحتياجات خاصه مثل الطالب ضعاف مھمات المعلم في الفصل فإنھم قد ال يملكون حسن معر

على فھم ألية إختيار  "الطالب ولي أمر"تعرض على أنھا نقاط بدايه تساعد القارئ وإن النقاط المقدمه في ھذه المقالة . السمع



وقد يكون ھنالك إختيار لمعلم واحد تنطبق عليه جميع المواصفات . معلمين العام الدارسي القادم في مدرسة إبنه أو إبنته

إن االختيار بدقه سوف يساعد على تقليل الفرص والتي . إحتياجات ھذا الطالبيناسبون المطلوبه أو عدد من المعلمين والذين 

ن الصعب عليه فھم ما يقال له في الفصل مما يمنعه من أن يكون شريك فعال في كون ميالطالب لحاالت ھذا قد تعرض 

  .المدرسه

  :التعرف على الطالب

ما ھي الحاالت التي تسبب له وما ھو مقدار االعاده والتقويه التي يحتاجھا في الفصل؟ وما ھى نقاط ضعف وقوة الطالب؟ 

أي وضعيه يكون ھذا الطالب أكثر نجاحا؟ وكيف يجيد وفي ن؟ جھد أو تعب يمنعه من االستمرار بالتواصل مع األخري

  إستخدام سمعه عندما يعمل مع مجموعه من الطلبه؟ وما ھي أھمية الدعم المرئي لھذا الطالب؟

ويلعب عمر . إن إختيار المعلم المناسب يبدأ عند فھم ومعرفة إحتياجات التواصل والتعليم للطالب ضعيف السمع في المدرسه

للبحث عن مدرسه أو فصل جديد للعام الدراسي القادم من خالل زيارته للفصول في إعطائه الفرصه الكبير الطالب الدور 

وقد يقابل ھذا الطالب معلم لديه طريقه تعليميه جيده، . وبشكل يومي في المستقبل ومقابلة المعلمين والذين سوف يعملون معه

وسرعة حركة فم ھذا المعلم عند الحديث تجعل قراءة  همنظمه، ونموذجيه في الفصل وتكون لصالح الطالب ولكن طريقة نطق

  .سبب صعوبه لفھم الطالب لھذا المعلمأو قد يكون صوت المعلم منخفض أو سريع مما ي الكالم للطالب صعبه وشبه مستحيله

  :معاينة معلمين العام القادم والحديث معھم

ھم أن من يتواصل بالعين معھم ويتوقعكيف يتواصل المعلم مع طالبه في الفصل؟ ھل يخطرھم أو ينبھھم قبل أن يتحدث؟ ھل 

ھذا ما قاله  إعادةلبقية طالب الفصل و "ضعيف السمع" ؟ ھل لديه االستعداد بتقديم وتعريف الطالب المتحدثو بذلك أيضايقوم

  ؟         للفصل الطالب حرفيا أو بسياق أخر

م على المعلمين ولكنه من أجل التركيز احكاألرأي أو إصدار الإن الغايه من معاينة الفصول الدراسيه ليست من أجل إبداء 

علينا . والتي سوف تساعده على فھم محتويات الدرس عيف السمعالعناصر التعليميه الضروريه والمھمه للطالب ضتوفير على 

كون طريقة تعبيره؟ ھل نطقه واضح تكيف . أن ننتبه لطريقة تواصل المعلم مع الطلبه وإلى أسلوبه التعليمي في إدارة الفصل

على مراقبة حركات فم مل الكاوبتأني؟ إن الطالب الذي يستخدم قراءة الكالم كوسيله تدعم إنصاته في الفصل يكون إعتماده 



يعتبر المعلم و. السمعي هفقدت بسبب ضعفقد المدرس والتي تساعد الطالب على سد حاجته من معلومات تكون وتعابير وجه 

كثير الحركه في الفصل من إحدى مسببي صعوبة قراءة الكالم يكون والذي يتحدث بطريقه غير واضحه أو بسرعة أو 

السھل على الطالب ضعيف السمع رؤية وجه المعلم الكثير الحركه والذي يتكلم ويدون  فليس من. للطالب ضعاف السمع

فالسمع يحتاج إلى تركيز كبير من قبل الطالب ضعاف السمع ورؤية حركة فم ووجه . مالحظاته على السبوره في وقت واحد

  .ل الطالبالمعلم تسھل من عملية السمع ھذه ليصبح ما يذكر في الفصل مفھوم نوعا ما من قب

. طالب أكثر نجاحا في المدرسه إذا توفرت تمارين التواصل الجيده والتي تعتبر جزء من الروتين اليومي للفصلاليكون و

وتفقد الكثير من المعلومات المھمه عندما يكون  .وسوف يفقد المعلم سيطرته على الطالب عندما يكون ھنالك أكثر من متحدث

القدره على الفھم  وبقليل من ضبط ،وبتعاقب ،عندما يسمح للطالب بالحديث بسرعهكذلك التواصل بطريقه مطلقه وعشوائيه و

أماكنھا  تحديدعالمات ودالئل دعم مرئيه في الفصل تساعد الطلبه ضعاف السمع على  نعلينا أن نبحث ع .بينھم وبين معلمھم

معرفة وقت وتساعده على تشد إنتباه الطالب ضعيف السمع ضواء األفمثال أجراس الفصول الموصله ب. وكيفية عملھاوعلى 

لمالحظات والمعلومات المشروحه حفظ االطالب على  ةساعدتساھم في موكذلك السبوره الذكيه والتي . إنتھاء الحصه الدراسيه

  . في البيتعند المراجعه للدراسه إستخدامھا والرجوع إليھا و "الالبتوب" ز الكمبيوتروحفظھا على جھافي الفصل للماده 

بوره من سوكتابة موجز مادة الفصل على ال ،قائمة المفرداتوإعداد  ،إن الوظائف اليوميه للمعلم مثل ترتيب جدول األعمال

مميز في الفصل وذلك من أجل تقديم نظام تعليمي المجتھد والعالمات الداله على الجھد المبذول من قبل ھذا المعلم األمثله 

المحدده االنجاز في الفصل إذا أعطي العديد من التعليمات من الطلبه الذين يحسنون  ويكون الطالب ضعيف السمع. للطلبه

توى المعلم وعلى ويعتبر الفصل النظيف والمنظم داللة على رقي مس. والتي توضح له ما ھي األشياء المتوقعه منه في الفصل

الحتياجات التعليميه فھمه لفإن ھذا المدرس المتقن من قبل سلوب التدريس ألاالضافه فب. رقي ما يقدمه من مادة في فصله

فالمفھوم العام للدمج الشامل يرتكز . ه لھذه المھمهالختيار هألساسيمن العوامل اواالحساس بھم يعتبر للطالب الغير عاديين 

سوف يساعد الطالب ضعيف السمع على التأقلم مع  فصلهمعلم في للوإن السلوك االيجابي . لنجاحه كعملعلى االفتراضيه 

ومقاومته  ،وغضبه ،وحساسيته المفرطه ،أقرانه مع العلم بأن الطالب ضعيف السمع لديه صفات مثل سرعة إكتشاف األشياء

مين ذوي الخبره عن االحتماالت واألشياء التي سوف المعللذلك فإنه من المھم علينا أن نعاين ونتحدث مع . لألخرين

  . يواجھونھا عند عملھم مع الطالب ضعاف السمع



وال تعتبر خبرة المعلم فقط الدالله على االختيار المناسب لھذه الوظيفه فربما يتوفر معلم جيد لديه التفاعل والرغبه للعمل في 

ت للعمل مع الطالب ضعاف السمع في المدرسه مما يجعل إختياره ھذا المجال وكذلك لديه الرغبه بتخصيص الجھد والوق

فريق العمل المھتم في دعم عند عمل المعلم مع وليس من الضروري بأن تكون للخبرة دور . يعادل إختيار المعلم ذو الخبره

وعلينا أن نتذكر بأن عملية التخطيط الدراسي للطالب ضعيف السمع ال تنتھي بإختيار المعلم . الطالب الصم وضعاف السمع

المناسب ولكن يتوجب أن يتم توفير التدريب منذ بداية السنه الدراسيه ويستمر الرصد والمراقبه والدعم للتأكد من حصول 

توقع من المعلم بأن يتميز في كل وظيفه تسند إليه في وال ي. المعلم والطالب على كل ما يحتاجونه من أجل تحقيق النجاح

قابليه لسماع إرشادات والمعلم المتقبل لفكرة العمل مع الطالب ضعيف السمع أن تكون لديه مرونه لذلك يتوجب على . المدرسه

      .  في السابقوالمعرفه بھا وتعليمات تتعلق في مجاالت أخرى لم تكن لديه الحاجه 

  :فصلمراعات بيئة ال

  ؟لوالفصھذه أين يكون موقع . عندما يتم االنتھاء من إختيار وتعيين المعلم المناسب علينا أن ننظر للمواصفات الفعليه للفصول

  ھي يوجد مصادر لألصوات الخلفيه المزعجه والقريبه من ھذه الفصول؟ وھل باالمكان الحد من ھذه األصوات المزعجه؟ 

. سوف يتبدد أسلوب التواصل الممتاز لھذا المعلم في الفصل عندما تؤثر ھذه األصوات المزعجه على سماع الطالب للمعلم

فعلينا أن نتأكد من موقع ھذا الفصل إذا كان على مقربه من شارع رئيسي مزعج أو بالقرب من مالعب الكره أو ساحات 

عندھا يتطلب . من الصعب التحكم في مصادر ھذه األصوات المزعجه المدرسه وخصوصا عندما تفتح نوافذ الفصل ويكون

كذلك تتواجد مصادر كثيره ومسببه . تغيير مكان ھذا الفصل ونقل المعلم والطالب إلى فصل بعيد عن ھذه الفصول المزعجه

على المعلم ذكرھا  عوازل للصوت مما يتوجببدون مصنعه وأبواب ونوافذ الفصل المثل فتحات التھويه والتكييف لالزعاج 

وتؤدي االضاءه المناسبه في الفصل غرضھا حين يكون وجه المعلم واضح للطالب حتى . لمدير المدرسه حتى يتم إتخاذ الالزم

 وأويجب تجربة االضائه في فترات مختلفه من اليوم حتى يتم التأكد بعدم وجود ظل لوجه المعلم . يتمكن من قراءة شفاة المعلم

تسبب صعوبه لرؤية حركة والتي كذلك يتوجب توفير ستائر لنوافذ الفصل حتى تمنع وصول أشعة الشمس  .وجوه الطالبل

   .تساعد الطالب ضعيف السمع على فھم شرح المعلمشفاة المعلم وتعابير وجھه بطريقه 

ك وأسلوب التعليم إن االختيار الصائب للمعلم المناسب يرتبط بمجموعه من العوامل كإحتياجات الطالب للتواصل، وسلو

سلوبه لحسن إعلم ميشتھر فقد . وأننا ال نتحدث عن إختيار شخص من أجل حسن سمعته. والتواصل للمعلم، والبيئه الدراسيه



عقبه خطيره ھذا النوع من المعلمين ولكن قد يسبب  ،في الفصل "األسوياء"لطالب العاديين التي تناسب االمستقله ووأفكاره 

عن إحتياجات ھذا الطالب ومن مختلف المصادر من المفيد لنا أن نجمع الكثير من المعلومات لإنه و. للطالب ضعاف السمع

وبكل وضوح  .لهخطه الدراسيه ال على وضع توصياتوبطريقه مناسبه تساعد فريق العمل ه والتي إقتراحاتالتعليميه وتدوين 

مناسب ال تنتھي ھنا بل ھنالك التكنولوجيا وخدمات الدعم والتي يحتاجھا الطالب ضعيف السمع فإن عملية البحث عن المعلم ال

كذلك ھنالك إحتياجات لدعم المعلمين من . في المحيط التعليمي وبشكل يومي لتساعده على الحصول على المعلومات كامله

      .لطالب في المدرسهخالل تدريبھم على مدى سنوات طويله حتى يكون دورھم أكثر فعاليه مع ا

غالبا ما يستخدمھا الصم ( ھي إحدى طرق التواصل وفھم الكالم والتي يستخدم فيھا الشخص المستمع: قراءة الكالم(*) 
قدراته البصريه لرؤيه وجه الشخص المتحدث والتركيز على حركة شفاه وتعابير وجھه والتي تساعد ) وضعاف السمع

  .تحدثمستمع على فھم ما يقوله المال
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