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 جامعة ادن��ة
ي االسكتلندي  املركز  ا�ح��ّ



 الدراسة م�خص

 

 الدخل. منخفضة أسر  �� �عيشون  الذين الصم بالشباب املتعلقة لألدبيات استعراض هو  األول  الفصل

 �عمل ال�ي والعوامل ، اللغة فصاحة من تز�د ال�ي األبحاث ع�� ال��ك��  هو  هذا األدبيات استعراض من الهدفو 

 الذين الصم طفالفلأل  مواتية. غ��  واالقتصادية االجتماعية الظروف �انت إذا ح�ى ، اللغة إتقان تحس�ن ع��

 .نجاًحا أقّل  مدرسية أ�اديمية نتائج املتوسط و�� ، ضعيفة لغو�ة نتائج حالًيا الدخل منخفضة أسر  �� نشأون ي

  وال�ي ، البحث اس��اتيجية اإلستعراض دحّد و�
ّ
 املرتفع الدخل ذات بلدان من دراسات ع�� كب��  حّد  إ�� ز ترك

 �سعة �� مهاوتقيي 59 الـ املصادر  ت�خيص تّم  وقد .املتحدة للمملكة مماثلة �عليمية أو  �حية أنظمة لد��ا ال�ي

 ممكنة التدخالت ت�ون  قد أين الوساطة متغ��ات ناقشتو  ، العوامل أهم ةالتوليف تدرس ، أخ�ً�او  مواضيع.

 تو  ، املنخفض الدخل ذات األسر  لدعم
ّ
 ع�� تطبيقها يمكن ال�ي للتدخالت مالءمة األك��  االس��اتيجيات ص�خ

 النتائج أك��  من واحدة و�� ، العائلة مع العمل �� بكرةامل بدايةالو  املبكر  التحديد م��ة وتأ�ي أوسع. نطاق

ذين الصم لألطفال لغو�ة بنتائج ،الواعدة
ّ
 .الدخل منخفضة خلفيات ذو  هم ال

 

 

 حول  ،منخفض دخلب �عيشون  الذين  األولياء ءآراو  تجارب اكتشاف إ�� الثا�ي الفصل ��دفو  الثا�ي الفصل

 طفلهم ةلغ بتنمية يتعلق فيما اتلقوه �يال ساعداتوامل والتحديات لهم املتاح عمالّد  كذاو  ، صّم  طفل ر�يةت

 الوالدين ثقة فكرة ع�� وركزت األدبيات استعراض باستخدام األسئلة صياغة تتّم  وقد الصّمية.

  ، واس��اتيجيا��م
ً
 اململكة أنحاء جميع من أسرة 21 مع مقابالت وأجر�ت ال�جز. ضوء �� األسر  رؤ�ة من بدال

  معظمها ، املتحدة
ً
 �عيش ال�ي لألسر  بالنسبة أنھ النتائج أظهرتو  هاتفية. مقابالت طر�ق عن واثنتان لوجھ وجها

 األسر  من العديد دأراف للغاية. فعال�ن املبكر  والتدخل  ا�جديد للمولود السمع فحص كني لم ، منخفض دخلب

 مز�ًدا ، املنطوقة اإلنجل��ية اللغة �ستخدمون  ال  الذين أولئك أو  أضعف قراءة مهارات لد��ا ال�ي تلك وخاصة ،

 العائالت لدى يكن لم ما غالًباو  واملعدات. االتصال وخيارات اللغة حول  املح��ف�ن مع واملناقشة املعلومات من

 وتّم  .اآرا�� عن التعب��  �� صعو�ة وجدت أّ��اأو  ، حًقا شعورهم عن والتعليم ال�حة مح���� إلخبار  وسيلة أي

 التعليم. نظام �عرف �خص مثال  ،للمعلومات بديل ومصدر  جيدة معلومات ع�� با�حصول  الوالدين ثقة ر�ط

 �انوا الدراسة هذه �� األمور  أولياء نصف من ك�� أ ّأن حيث بديلة. مصادر  أي لد��ا يكن لم األسر  من العديدف

 ��ع املح��فون  عهم�ّج  ما غالًباو  املن�ل. �� �ساطة أك��  إشارة لغة أو  (BSL) ال��يطانية اإلشارة لغة �ستخدمون 

 من الكث��  ياءولاأل  لدى يكن لمف ، ذلك ومع .امفيد ذلك وجدوا ولياءاأل  لكنو  ، الن�ج هذا استخدام عدم

 .اإلشارة لغة لتعلم الفرص

 

  ، الدراسة من ا�جزأين كال  نتائج 3 الفصل يناقش :الثالث الفصل
ّ
 بالنتائج األدبيات استعراض ير�طان ذينوال

 الوطنية با�جمعية يتعلق فيما النتائج ع�� بناءً  التوصيات ديمتق  تّم  وقد املقابالت. تحليل من املستخلصة

 .ال�حي�ن واملهني�ن الصم األطفال ومعل�ي (NDCS) الصم لألطفال
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