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هدفت الدراس��ة إل��ى معرفة أثر التدخل املبكر باس��تخدام أح��د تدريبات اللفظ املنغ��م )اإليقاع احلركي 
اجلس��دي( في نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة مبدارس دمج رياض 
األطف��ال بجدة، وتكّونت عينة الدراس��ة م��ن )5( أطفال، منه��م )2( من الذكور، و)3( م��ن اإلناث، تراوحت 
أعماره��م ما بن )3 - 5( س��نوات. وق��د مت اختيار العينة بطريقة قصدية من روضة دمج لضعاف الس��مع 
والص��م مبدينة جدة. ولتحقيق هدف الدراس��ة اس��تخدم اختب��ار تكرار املقاطع والكلم��ات لألطفال ضعاف 
الس��مع م��ن عمر ما قبل املدرس��ة، وبرنامج اللف��ظ املنّغم "الفربتونال"، ولإلجابة عن س��ؤال الدراس��ة مت 
 )Wilcoxon( حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، كما مت استخدام اختبار ويلكوكسون
حلس��اب دالل��ة الفروق ب��ن درجات عينة الدراس��ة على اختبار تك��رار املقاطع والكلم��ات لألطفال ضعاف 
الس��مع من عمر ما قبل املدرس��ة، قبل وبع��د تطبيق برنامج اللفظ املنّغم. وقد أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى 
وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة بن درجات أفراد املجموعة التجريبية على أبع��اد اختبار تكرار املقاطع 
والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع  من عمر ما قبل املدرسة لصالح االختبار البعدي، وهذا يشير إلى فاعلية 
برنام��ج اللفظ املنغم، كما أظهرت النتائج احتفاظ عينة الدراس��ة بأثر التدريب على اختبار املتابعة، وذلك 

بعد التوقف عن تطبيق برنامج اللفظ املنّغم باستخدام اإليقاع احلركي ملدة )شهر(.

Impact of Early Intervention Using Verbotonal Practices to 
Improve the  Verbalizing Phonemes and Morphemes for Children 

with Cochlear Implants  Aging )3-5( Years Mainstreamed 
at Kindergarten Schools in Jeddah

Lina Omar Bin Saddiq
Assestent Professor - Department of Special Education

King Abdullaziz University

Abstract   
The present study sought to find out the impact of early intervention using a 

verbotonal exercise on verbalization of phonemes and morphemes by children 
with cochlear implants who mainstreamed at a kindergarten school in Jeddah. 
Participants were five children, two males and three females aging between (3-5) 
years. To achieve the study's objective, word and morphemes iteration test was 
administered to hearing-impaired preschoolers along with the verbotonal method. 
Means and standard deviations were calculated to answer the study's question.
Wilcoxon test results revealed statistically significant differences between pre and post 
testing of the experimental group ratings on the word and morpheme iteration test 
by hearing-impaired preschoolers favoring the posttest condition. This implies  the 
effectiveness of the verbotonal program with utterance of phonemes and morphemes 
by children with cochlear implants whom ranged from )3-5( years mainstreamed at 
kindergarten schools in Jeddah. Results also showed retention of the training effect 
on the follow-up test one month later to the verbotonal program.   

أثر التدخل املبكر بأحد تدريبات طريقة اللفظ املنغم )اإليقاع احلركي 
اجلسدي( في حتسني نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي 

القوقعة في الفئة العمرية )3-5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة
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مقدمة:

ُتعد الس��نوات األول��ى من حياة الطفل من أهم مراحل حياته، فهي أس��اس بناء مس��تقبل 
األجي��ال القادم��ة، وقد ب��دأ االهتم��ام برعاية وتنمي��ة الطفولة املبك��رة في اململك��ة العربية 
الس��عودية في ضوء اجلهود التي أوضحت أهمية س��نوات هذه املرحلة ف��ي تكوين وتنمية 
الطفل )املس��لط، 1997(. لذا حتظى التربية املبكرة وبرامجها وجميع جهودها ونش��اطاتها 
باهتمام بالغ في جميع املس��تويات الدولية واإلقليمي��ة واحمللية وفي مختلف أنحاء العالم، 
حي��ث ينظ��ر إليها على أنها ح��ق من حقوق الطفل على أس��رته ومجتمع��ه واملجتمع الدولي 

بشكل عام )كرم الدين، 2007(.

ولقد ش��هد العقدان احلالي والس��ابق توس��عاً س��ريعاً في كثير من دول العالم خلدمات 
وبرام��ج التدخ��ل العالجي املبك��ر لألطفال دون السادس��ة من العمر، ونتج ه��ذا التطور من 
تفاع��ل مجموع��ة من العوام��ل يأتي ف��ي مقدمتها تزايد الوع��ي بأهمية اخلب��رات املبكرة في 
املراحل األولى من العمر في منو وارتقاء اإلنس��ان، والتحول الذي حدث في فلس��فة الرعاية 
االجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة، حيث أصبح من الضروري حصولهم على اخلدمات 
اخلاص��ة ف��ي املواقع الطبيعي��ة ألقرانه��م العادين، وأخي��راً االعتراف املتزاي��د بأن الرضع 
وأطفال احلضانة ذوي االحتياجات اخلاصة لهم حقوق في احلصول على فرص متس��اوية 

مع أقرانهم العادين من أجل تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم )هويدي، 1997(. 

ويتفق هذا مع اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الذي أصدرته منظمة اليونسيف عام )1959(، 
الذي يؤكد توفير فرص النمو الشامل للطفل من خالل توفير مناخ احلرية واالطمئنان، والتي 
تبع��ده عن االنحرافات الس��لوكية، واالضطرابات االنفعالية، وال��ذي اتضح من خالل تزايد 
عدد مؤسس��ات ما قبل املدرس��ة، وإجراء البحوث العلمية عن طفل ما قبل املدرس��ة وتربيته 

)عطية، 2007(. 

ومن بن أهم األسباب وراء االهتمام املعاصر بالتدخل املبكر ما كشفت عنه مختلف نتائج 
الدراسات العلمية والبرامج واجلهود التنفيذية من آثار كبيرة وبعيدة املدى للتدخل املبكر، 
ذات اجلودة العالية على األطفال مبختلف فئاتهم، وهي آثار تتعلق بنموهم السليم وتعلمهم 
وتنميته��م في مختلفة، جوانبهم وتعويض املتأخرين منهم واكتش��اف من لديهم احتياجات 

تربوية خاصة بينهم، والتدخل املبكر بشأنهم )كرم الدين، 2007(.

كما ش��هد مي��دان التربية اخلاصة تط��وراً وتغيراً جذرياً في برام��ج التدخل املبكر، حيث 
تزاي��د االهتمام بقضايا ضعاف الس��مع والصم، الذين عقدت بش��أنهم الندوات واملؤمترات، 
ومت إجراء العديد من الدراس��ات لتعديل وحتس��ن س��بل احلياة لهم، وصدرت التشريعات 
التي تكفل حقوقهم، ومنها احلق في التعليم، كما كان لظهور املبادئ الدميقراطية والفلسفات 
املمي��زة له��ذا العصر أثر كبير في زيادة العناية بهم، والتي من أهمها: ظهور الطرق احلديثة 
في مجال التربية، ووس��ائل التكنولوجيا املساعدة في العملية التعليمية التي تساعد املعلم 
على القيام مبس��ئولياته في تعليم ضعاف الس��مع والصم، الكالم وطرق التواصل املختلفة 
)التهامي، 2006(. فمن التوجهات احلديثة لتنمية اللغة لدى ضعاف الس��مع والصم إجراء 
العمليات اجلراحية )زراعة القوقعة(، واالستفادة من البقايا السمعية، واستخدام املعينات 

السمعية )حنفي، 2003(.
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ويتضح ذل��ك من خالل تط��ور اخلدمات التربوي��ة والتعليمية والتأهيلي��ة ذات العالقة 
بالتعليم الس��معي والشفهي لألطفال ضعاف الس��مع والصم، مما يتيح الفرصة للعديد من 
األطفال ضعاف الس��مع من االس��تفادة من الفت��رة احلرجة لتعلم الكالم ف��ي فترة مبكرة من 

أعمارهم )الزهراني، 2007(.

فقد حققت طريقة التدريب السمعي - الشفهي انتشاراً واسعاً في السنوات األخيرة، نظراً 
حلاجة األش��خاص الذين جلؤوا إلى زراعة القوقعة واالس��تفادة من برامج العالج السمعي 
املكث��ف بهدف االس��تفادة الكاملة من إمكانياتهم الس��معية التي حصلوا عليه��ا، وتركز هذه 
الطريقة على االس��تماع كقوة رئيس��ة في تطور الطفل في اجلوانب الشخصية واالجتماعية 
واألكادميي��ة، ومعاجلة اللغة املنطوق��ة والكالم مع عائالتهم ومجتمعه��م، واجلدير بالذكر 
أن هذه الطريقة متضمنة في النش��اطات اليومية الروتينية في الغناء والنشاطات التربوية 

واللعب )الزريقات، 2009(.

ومن الطرق التي تعمل وفق طريقة التدريب الس��معي- الشفهي طريقة اللفظ املنغم التي 
تهدف إلى تنمية مهارات االستماع والنطق والتحدث عند األطفال ضعاف السمع والصم في 
سن مبكرة تتراوح ما بن )3 - 12( سنة، بهدف دمجهم في املجتمع وإمكانية التواصل معهم 

.)Asp,1985( )من خالل الطرق العادية )الكالم

وق��د أظهرت الفني��ات اللفظية اخلاصة بطريقة اللفظ املنغم على أس��اس منوذج التأهيل 
اللغ��وي واملالحظة للس��مع الطبيعي لألطف��ال الرضع قبل أن يتعلموا اللغ��ة، أن الطفل قبل 
تعلم الكالم يكون تركيزه على اس��تيعاب الصوت، وهذا النشاط الصوتي ال يكون استجابة 
كلية لإلحس��اس والشعور بالس��مع، ولكن استجابته للنش��اط الصوتي تدل على أن الطفل 
يستطيع مبرور الوقت أن يعبر عن أول كلمة ذات معنى، حيث يتعلم الطفل كيفية استخدام 
النغم وترتيبه لكي يصل إلى املعنى، مع عدد محدود من الكلمات وحتويلها من خالل مصادر 
لغوي��ة مختلفة، حيث يعزز ذلك من نوعية الصوت والنغمات، ومن خالل التدريب الصوتي 
بوج��ود منوذج م��ن النغم��ات واألص��وات واملقاطع يت��م التحك��م بالتك��رارات، والترددات 
)املنخفضة واملرتفعة( ألصوات احلروف واملقاطع الصوتية، وهذا يس��اعد على دمج الطفل 

.)Asp, 1999( ضعيف السمع واألصم بعد ذلك مع األطفال عاديي السمع

م�سكلة الدرا�سة: 

على رغ��م جهود علماء اللغ��ة العربية القدامى الذين درس��وا مخارج احل��روف واعتنوا 
باألص��وات واحل��ركات والنقاط الت��ي تربط بن احل��روف، وأحرزوا فضل الس��بق في هذا 
امليدان في العصرين األموي والعباس��ي فإن ذلك االهتمام لم يس��تمر، وفي العصر احلديث 
تقدمت الدول الغربية تقدماً كبيراً، وبقينا نحن في البيئة العربية نعاني من نقص البرامج، 
وندرة املتخصصن والعاملن في مجال تش��خيص اضطرابات ال��كالم والتخاطب، وما تبع 
ذلك م��ن عالج وتصحي��ح لتلك االضطراب��ات والعيوب )املس��لط، 1997(، إضاف��ة إلى قلة 
البحوث والدراس��ات التي تس��اهم في التعرف على األسباب والوس��ائل والطرق واألدوات 
التي تساعد على التصدي ملشكالت النطق والتخاطب بشكل علمي وعملي، والتي تظهر لدى 
األطفال املصابن بإعاقات عقلية واضطرابات سلوكية وإعاقات سمعية )عمايرة، 2000(.
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ونظ��راً ألن إعاق��ات اللغ��ة من أكث��ر النتائ��ج املترتبة عل��ى اإلصابة باإلعاقة الس��معية 
)سليمان، 2005(. حيث تظهر أثارها بدرجة واضحة على النواحي اللغوية للطالب ضعاف 
السمع والصم، والذي يالحظ بشكل واضح في السنوات األولى من إنتاج اللغة )الزريقات، 
2003(. كما تعتبر اإلعاقة الس��معية إحدى اآلثار السلبية على منو الطفل لغوياً لعدم تلقيه 
ألي تعزيز سمعي، فهو محروم من معرفة ردود أفعال اآلخرين نحو ما يصدره من أصوات، 
وحتى في حالة اكتس��ابه ألية مهارة لغوية فإن لغت��ه تتصف في الغالب، بكونها غير غنية 

باملفردات واملعاني كلغة غير املعاقن )السعيد، 2001(. 

فاالفتق��ار للغ��ة التفاهم هو من أه��م العوائق لدى ضعاف الس��مع والص��م، فهم يجدون 
.)Obenchain & Lise, 1998( صعوبة في تعلم الكالم وتذكر خواص الصوت

فقد أجمعت نتائج الدراس��ات التي بحثت في اضطراب��ات اللغة والنطق للطالب ضعاف 
السمع والصم في الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية، على أن أهم ما مييز هؤالء الطلبة 
 .)Speech & Speech, 1986( عدم القدرة على التمييز بن األصوات اللغوية األساس��ية
كما أنهم ال يستطيعون جمع أصوات لتكوين كلمة ما، إذ تبقى هذه األصوات منفصلة، والذي 
يتض��ح في عدم الق��درة على جمع أجزاء )مقاط��ع( الكلمة ومحاولة تذك��ر األصوات املكونة 

 .)Hall, Oyer & Hass, 2001( لهذه الكلمة والتمييز بينها

كما أشار )محمد، 2007( إلى أن ضعاف السمع يظهرون حذف أو استبدال املقاطع التي ال 
تعد  وقفات في أثناء الكالم، باإلضافة إلى ازدياد الرنن األنفي، مما يؤثر بدوره على عملية 
النطق، باإلضافة إلى استخدامهم لألصوات املتحركة أكثر من الساكنة بنسبة )2:1(، وذلك 
ألن األصوات الس��اكنة عادة متثل الت��رددات املرتفعة ذات الش��دة الصوتية املنخفضة التي 
يصعب على ضعيف الس��مع استقبالها، ومن َثّم عملية إصدارها، وكذلك زيادة املدة الزمنية 
في نطق بعض املقاطع الصوتية )3-4( مرات عن الكالم العادي، وكذلك اس��تبدال األصوات 

املهموسة مبثيلتها من األصوات املجهورة أو العكس.

والقاع��دة العام��ة للتغلب على تلك املظاه��ر تقوم على تطبيق برام��ج عالجية لتصحيح 
النطق، والتي تسهم في احلد من اآلثار املترتبة على تلك املظاهر في تدهور القدرات السمعية 

)حنفي، 2003(.

ل��ذا أدرك اخلبراء في ميدان التربية اخلاصة أهمية التدخل املبكر، ألنه يؤدي إلى الوقاية 
من املش��كالت ف��ي النمو، والتقلي��ل من تأثير اإلعاق��ة على األطف��ال ذوي احلاجات اخلاصة 
وأس��رهم، فمظاه��ر النمو املختلفة مترابطة، ولذا فبدون التدخ��ل املبكر قد يقود الضعف إلى 
ضع��ف آخر، أو قد ت��ؤدي اإلعاقة إلى إعاقات أخرى. ومن جهة أخ��رى فقد تبن أن للخبرات 
األولي��ة في احلياة تأثي��رات كبيرة على النمو ف��ي جميع جوانبه. فمرحل��ة الطفولة املبكرة 
يحدث فيها ما يعرف باسم بالفترات احلرجة للنمو، حيث يكون الطفل في ذروة استعداداته 
وقابليت��ه للنمو والتغيير، ولذلك فالتدخل املبكر يس��عى إلى اس��تثمار هذه الفترات لتطوير 

القدرات العقلية واللغوية واالجتماعية للطفل )السويدي، 1997(.

وه��ذا يب��رر أهمية برامج التدخل املبك��ر العالجية والتي تهدف إلى تس��هيل وتدعيم منو 
األطفال الصغار عن طريق التدخل في الوقت املناس��ب قبل أن تؤدي اإلعاقة أو ظرف اخلطر 
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النمائي إلى تغيير أو رمبا هدم منوهم وإمكاناتهم في املستقبل )هويدي، 1997(

وطبقاً لهذا املنظور يرى موريس )Moores, 1996( أن تقدمي أي برنامج لتنمية مهارات 
اللغة والتواصل لدى األطفال ضعاف الس��مع والصم بعد س��ن اخلامسة من عمرهم محكوم 
عليه بالفش��ل مهما كانت الطرق املس��تخدمة في هذا البرنامج، فعل��ى الرغم مما قرره علماء 
اللغ��ة أن األطف��ال غير املعاقن ال يب��دؤون في وضع جمل��ة واحدة إال بع��د أن يبلغوا )18( 
شهراً من أعمارهم، إال أن الثابت أنهم يستقبلون اللغة منذ ميالدهم، وأن هذا االستقبال يظل 
مس��تمراً على امتداد س��نوات عمرهم، وطبقاً لذلك فإنه من الضروري أن يبدأ املسؤولون عن 
تربية ورعاية األطفال ضعاف السمع والصم في تقدمي برامج التدخل املبكر لتنمية مهارات 
اللغة والتواصل لدى هؤالء األطفال، ال بعد أن يبلغوا س��ن السادس��ة أو اخلامس��ة أو حتى 
الرابع��ة م��ن عمرهم، بل يجب الب��دء بها فور ميالده��م أو فور التحقق من الفقدان الس��معي 

.)Conlon, 2002(

وتتض��ح أهداف برامج التدخل املبكر لضعاف الس��مع والصم ف��ي متكن أكبر عدد ممكن 
من األطفال من دخول مرحلة التأسيس بلغة تتناسب مع أعمارهم وبإستراتيجيات توافقهم 
من أجل بلوغ أعلى مس��تويات التحصيل في الس��نوات األولى، ومن أجل تقدمي أساس الدعم 

.)RNID, 2003( املتواصل فيما بعد

وهذا يفس��ر ما تقوم عليه فلس��فة تعليم ضعاف الس��مع والصم على جانبن رئيس��ين: 
جانب تعليمي معرفي، يهدف إلى إكس��اب الطفل قدراً مناس��باً من املعرفة والثقافة، وجانب 
تأهيلي، يهدف إلى إكس��اب الطفل لغة التواصل مع اآلخرين والتدريب على الس��مع والكالم 

)عبد الغفار، 2003(.

فمن الطرق املس��تخدمة ف��ي تعليم ضعاف الس��مع والصم التواصل الطريقة الش��فهية، 
والتي تعتبر من أقدم التوجهات املستخدمة مع األطفال ضعاف السمع والصم، إال أن التقدم 
احلدي��ث ف��ي تقنيات الكش��ف والتدخل املبك��ر واس��تخدام املعينات الس��معية أحدث حتوالً 
ملحوظاً وجذرياً في تطبيقات التعليم الشفهي القدمية، وأصبحت تطبيقات التعليم الشفهي 
احلديثة تس��تند على اس��تثمار البقايا الس��معية املوجودة لدى العديد م��ن األطفال ضعاف 
الس��مع والصم، والتي وفرتها املعينات الس��معية وزراعة القوقعة، وهو ما يعرف باالجتاه 

السمعي - الشفهي )الزهراني، 2007(.

وعلى الرغم من أن طريقة اللفظ املنغم »الفيربوتونال« مت اختراعها بعد احلرب العاملية 
الثانية، فإنها تس��تند على ما يقوم عليه األس��لوب الس��معي- والش��فهي، حيث تركز طريقة 
اللف��ظ املنغم على اس��تثمار البقايا الس��معية وتنمية مهارات ال��كالم واحلديث لدى األطفال 
ضعاف السمع والصم في سن مبكرة جداً )سن املناغاة- 6 أشهر(، مهما كانت درجة الفقدان 

 .)Asp, 2006( )السمعي بهدف دمجهم في املجتمع عن طريق التواصل الطبيعي )الكالم

ويتم ذلك عن طريق إدراك الطفل للصوت من خالل ذبذبات تصل إلى املخ مباشرة بواسطة 
أعصاب اليد أو أي جزء عظمي آخر في اجلسم، ومن َثّم مساعدة ضعاف السمع والصم على 
إدراك ال��كالم وفهم��ه، ذلك باس��تخدام أجهزة خاصة تعمل باألش��عة حت��ت احلمراء وفالتر 
لتنقي��ة الصوت. ول��ذا تعتبر هذه الطريق��ة ذات تأثير وفاعلية إليجاد لغ��ة جيدة ومهارات 
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اجتماعي��ة وتعتمد عل��ى قاعدة أو منوذج منو األطفال عاديي الس��مع، وتعزيز أهمية وجود 
منو م��ن خالل النغم وارتفاع وانخف��اض الصوت ونوعيته لألطفال ضعاف الس��مع، وذلك 
بهدف دمجهم في العملية التعليمية، حيث اتضح أن معدل دمج ضعاف الس��مع باس��تخدام 

، )Asp, 2006 ( )%90 -%60( طريقة اللفظ املنغم تتراوح ما بن

ولتحقيق ذلك يتبع تدريب الطفل ضعيف الس��مع واألصم على طريقة اللفظ املنغم ثالث 
مراح��ل مهمة، وه��ي: التخاطب الفردي، التخاط��ب اجلماعي، اإليقاع احلرك��ي. ففي مرحلة 
التدريب على التخاطب اجلماعي يتم التعامل مع الطفل ضعيف الس��مع من خالل ما يسمعه 

فقط، من خالل قناة مباشرة في اجلهاز اجلماعي توصل للطفل جميع الترددات. 

أما في مرحلة التدريب على التخاطب الفردي فيتم التعامل مع الطفل ضعيف الس��مع من 
خالل تنمية الس��مع واحلديث، وتصحيح ما لديه من أصوات ومقاطع وكلمات وجمل، وذلك 
من خالل ضبط املرشح املناسب لكل طفل على حده. أما تدريبات مرحلة اإليقاع احلركي فيتم 
التعام��ل مع األطفال ضعاف الس��مع والصم من خالل تدريبهم عل��ى نطق أصوات احلروف 
واملقاط��ع الصوتي��ة للكلمات باحل��ركات اإليقاعية، والتي تس��اعد أيضاً على تنظيم املش��ي 
واحلركة عند األطفال، وكذلك تنمية احلاس��ة السمعية عن طريق إدراك العناصر املوسيقية 

.)Asp, 2006(

وفي هذا الصدد يش��ير علماء اللغة إلى أن االستعداد الفطري لدى الطفل يتضح في كثير 
م��ن حركاته، وما يص��در عنه من أصوات، من��ذ حداثة والدته، فهم ينظ��رون إلى أن  مناغاة 
الوليد وهمهمة الطفل ما هي إال موس��يقا منغمة. وهناك من ذهب إلى أن لغة اإلنس��ان األولى 
قد نش��أت ع��ن الغناء الفط��ري ذي اإليقاع الرتيب، وقد حت��ول هذا الغناء إل��ى لغة تامة أي 
حتول��ت ه��ذه اإليقاعات م��ن أص��وات، أو مقاطع ال معنى لها ف��ي البداية س��وى الترفيه عن 
النف��س إل��ى أصوات، أو مقاطع ترمز إلى مصادرها أو ما يصاحبها، أو حتولت من أصوات ال 

معنى لها إلى أصوات ذات معنى )الشنبري، 1998؛ سليمان، 2005(.

وينقس��م علم التركيب الصوتي اللغوي إلى مس��توين: هما املستوى القطعي واملستوى 
ف��وق القطع��ي، أم��ا املس��توى القطعي فيخت��ص بأص��وات اللغة التي تنقس��م إل��ى طبقتن 
أساس��يتن: وهما السواكن واملتحركات. أما املستوى فوق القطعي فهو اإلطار اللحني للغة، 
والذي يتكون من نظم املقاطع املختلفة في ش��دتها وطولها وتأكيدها، وينتج عن هذا النظام 

إيقاع لغوي موسيقي مميز لكل لغة بعينها )الزريقات، 2005(.

فاإليق��اع يعتب��ر املنظم والدافع، ف��األداء املنغم عمله األول توفير النظ��ام، كما أنه يعرف 
بأنه الفواصل الزمنية التي تفصل بن جملة وأخرى من حيث الطول والقصر، وهو التنظيم 
التكراري امله��ذب للحركة )يحيى وعبيد، 2007(. أما التنغيم فه��و مجموعة التغيرات التي 
تطرأ على النغمة عندما ينطق املتكلم ش��به جمل��ة أو جملة كاملة )في عمايرة، 2000(. ومع 
أن اللغوي��ن يعتبرون التنغيم جزءاً من النظ��ام الصوتي للغة فإن وظيفته اللغوية تتعدى 
املس��توى الصوتي لتشمل املس��توين النحوي والداللي بحيث يعطي اجلملة دالالت تتعدى 
معاني الكلمات الت��ي تكونت منها اجلملة، وللتنغيم وظيفة لغوية مهمة فهو الذي يعبر عن 

انفعاالت املتكلم واجتاهاته نحو موضوع احلديث )عمايرة، 2000(.
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ويب��دأ اإلط��ار اللحن��ي للغة في الظهور ف��ي مراحل اللع��ب الصوتي امللّح��ن )املنّغم( في 
الش��هور األخيرة من الس��نة األول��ى من العمر، ومنذ تل��ك الفترة األولى فإن الطفل يكتس��ب 
اإلط��ار اللحني للغت��ه األم، ويتح��دد اإلطار اللحني للغ��ة ببعض العناص��ر اإليقاعية هي: 

.)Asp, 2006( وحدات النغم، والتنغيم، وأخيراً التضاد النغمي

فوحدات النغم تعتبر الشكل األولي لإلطار اللحني، وميكن مقارنتها باجلمل في التحليل 
النحوي، فهي تخدم التركيب الس��ياقي للكالم، ويتم حتديدها بواسطة مالمح اجتاه ومجال 
اللح��ن الت��ي تتفاعل أيضاً مع مالمح الرمت والوقفات لتش��كل هذه الوح��دات. ويعتبر اجتاه 
اللح��ن من النقاط األساس��ية املهمة في اإلطار اللحني لل��كالم، واجتاه اللحن ميكن أن يرتفع 
أو ينخفض أو يبقى في نفس املستوى، أما املجال فيمكن أن يكون عالياً نسبياً أو متوسطاً أو 

.)Asp, 2006( منخفضاً وميكن أن يتسع أو يضيق بطريق ما

أم��ا التنغيم فيعتب��ر عامالً مهماً في أداء املعنى، ويتحدد بحرك��ة اللحن والعلو الزائد مع 
امل��دة والوقفات، في حن يوجد التضاد النغمي بن املقاط��ع املختلفة، فيمكن أن يكون اجتاه 
اللحن مس��تويات كما في حاالت اإلخبار أو مرتفعاً كما في حاالت االستفهام، وأحياناً يوجد 
أكث��ر م��ن اجتاه داخل املقطع الواحد، وهذا ما يس��مى باملقطع املرك��ب، فيمكن أن يعلو اجتاه 
اللح��ن، ثم ينخفض كما في حاالت التأثر، ويس��اعد التضاد النغم��ي أيضاً على إبراز احلالة 

النفسية للمتكلم )مركز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة، 2006(.

وميتاز السلوك اإليقاعي بأنه يعتمد على طرق فيزيولوجية متكررة، وعلى عمل العضالت 
التطوعي، وبالنس��بة للقدرة على متييز اإليقاع وتنظيمه فإن ذلك يعتمد على التعلم، ولذلك 
يج��ب مراعاة أن هناك عالق��ة كبيرة بن اإليق��اع واحلركة )عبد الهادي وآخ��رون، 2002(. 
فاحلركة هي الطريقة األساسية في التعبير عن األفكار واملشاعر واملفاهيم وعن الذات بوجه 
عام، فهي اس��تجابة بدنية ملحوظة ملثير ما س��واء أكان داخلي��اً أم خارجياً، وأهم ما مييزها 
هو التنوع الواس��ع في أشكالها وأس��اليب أدائها، فاخلبرة احلركية خبرة غرضية )شوقي، 

.)2007

وميث��ل اإليق��اع احلركي اجلس��دي العمود الفق��ري للفظ املنغم، ويتأس��س عل��ى قناعة 
جوهري��ة مفادها أن اجلس��م ككل يلع��ب دوراً مهماً في إنتاج الكالم، ف��ال صوت بدون حركة 
ف��ي اإليقاع اجلس��دي، حيث يتم إثارة بعض احلركات الش��املة مما ميك��ن الطفل من إصدار 
 Asp,( أص��وات و كلم��ات خالية من التوت��ر ودون التركيز كلي��اً على أعضاء جه��از النطق
1999(. ويظهر دور اإليقاع احلركي اجلسدي في تدريب ضعاف السمع والصم على النطق 
وتقوميه، باإلضافة إلى تنمية اللغة لديهم، وتأسيس القدرات اللغوية مبختلف مستوياتها 
وذلك باستخدام كامل اجلسم، وليس األذن وحدها، واستغالل كل إمكانيات التعبير اجلسدية 

.)Asp, 2006( وخاصة اإليقاع احلركي والتنغيم

وعلى ذلك ميكن أن تتحدد مشكلة الدراسة احلالية في السؤال اآلتي: 

م��ا أثر التدخل املبكر باس��تخدام أحد تدريب��ات اللفظ املنغم )اإليقاع احلركي اجلس��دي( 
في حتس��ن نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة 

العمرية )3-5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة؟
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هدف الدرا�سة:

هدف��ت الدراس��ة إلى اختب��ار فاعلية برنام��ج اللفظ املنغم باس��تخدام )اإليق��اع احلركي 
اجلسدي( في حتسن نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة 

في الفئة العمرية )3-5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة.

اأهمية الدرا�سة:

أوص��ى )الروس��ان، 2000( في إحدى دراس��اته بضرورة حتقيق األه��داف املتوقعة من 
االهتم��ام ببرامج رياض أطفال ذوي االحتياج��ات اخلاصة في الدول العربية، والتي تنادي 
بضرورة االهتمام مبحتوى برامجهم ومناهجهم في مرحلة ما قبل املدرسة، وكذلك ضرورة 
االهتمام بالتش��ريعات والقوانن الت��ي تكفل للطفل املعاق حقوقه التربوية والتش��خيصية 
والعالجية، والتزام اجلهات املس��ؤولة عن شؤون املعوقن بتلك احلقوق خاصة دمجهم في 
املدارس العادية، وتوفير األدوات والوس��ائل املساعدة على تعليمهم، ومنها استخدام طرق 

.)Smith, 2001( التواصل املناسبة لضعاف السمع والصم

كم��ا أكد أماريلي��ز )Amairillis, 1999( على أن التدخل املبكر لضعاف الس��مع والصم 
يتيح لكل من الطفل وأسرته التأثير اإليجابي في مجال التحصيل القرائي والقدرات الكالمية 
قبل عمر )6( سنوات بشكل يسهم في مساعدة األطفال على تطوير مهارات التواصل، وتعلم 

القراءة والكتابة، وحتقيق مستويات قريبة من أقرانهم عاديي السمع في الصف الدراسي. 

كم��ا أن التطور الهائل ف��ي برامج التدخل املبكر لعب دوراً مهماً في االس��تفادة املبكرة من 
استخدام املعينات السمعية وزراعة القوقعة في فترة مبكرة من حياة الطفل ضعيف السمع 
واألصم، مما ساعد في جناح تطبيقات فلسفة التعليم الشفهي املختلفة )الزهراني، 2007(. 
حي��ث أصب��ح بإمكان العديد من األطفال ضعاف الس��مع والصم أن يتعلموا مهارات الس��مع 

والكالم بحيث يستطيعون أن يتواصلوا مع اآلخرين باستخدام اللغة املنطوقة.

ويؤكد على ذلك ما أظهرته نتائج الدراسات من وجود حتول لدى عدد األطفال من برامج 
التواصل الكلي إلى البرامج السمعية _ الشفهية، والذي ميكن تفسيره على أنه ناجت ثانوي 
للتقدم التكنولوجي في مجال التأهيل السمعي لضعاف السمع والصم )الزريقات، 2003(. 

وعلى الرغم مما حققته طريقة التدريب السمعي - الشفهي من انتشار واسع في السنوات 
األخيرة، نظراً حلاجة األش��خاص الذين جلؤوا إلى زراعة القوقعة فإن االستفادة من برامج 
العالج السمعي املكثف بهدف االستفادة الكاملة من إمكانياتهم السمعية التي حصلوا عليها 
)الزريق��ات، 2009(. كم��ا أش��ار )الزهران��ي، 2007( إل��ى أن العديد من الدراس��ات املتعلقة 
مبج��ال التربية اخلاصة بش��كل عام ف��ي اململكة العربية الس��عودية أو ال��دول العربية، قد 
ركزت وبش��كل كبير عل��ى االجتاهات القدمية مقارنة باالجتاه��ات احلديثة في مجال تربية 

وتعليم ضعاف السمع والصم واملتعلقة بتطبيقات التعليم الشفهي.

وعل��ى الرغم من أن طريق��ة اللفظ املنّغ��م »الفربوتونال«، مت تطبيقها - بش��كل محدود - 
قدمياً  على الرغم من اتباعها للمبادئ التي يستند عليها االجتاه السمعي الشفهي فيما يتعلق 
باستغالل التكنولوجيا السمعية احلديثة في وقت مبكر لتدريب األطفال على السمع والكالم، 
فإنه حتى اآلن لم يتم اس��تخدامها في نطاق واس��ع على الرغم من النجاح الذي أحرزته لدى 
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بع��ض الدول العربية التي طبقتها منذ زمن، والتي انحصرت في )جمهورية مصر العربية، 
ولبنان، ودولة اإلمارات العربية املتحدة(.

وه��ذا يدعم ما س��بق وأش��ارت إليه )التون��ي، 2007( أنه على الرغم م��ن كل اإليجابيات 
التربوية والتعليمية والعالجية لهذه الطريقة في عالج مش��كلة التواصل، فإنه لم يتم حتى 
الوق��ت الراهن اس��تغالل طريقة اللف��ظ املنّغم على الوج��ه األفضل، وخاص��ة تقومي النطق 

واإليقاع احلركي اجلسدي.

وم��ن هن��ا تتض��ح أهمي��ة إج��راء ه��ذه الدراس��ة، عل��ى اعتب��ار أن طريق��ة اللف��ظ املنّغم 
»الفربوتون��ال« ه��ي أحدى الطرق املس��تخدمة في برام��ج التدخل املبكر، والتي تس��اهم في 
تدري��ب األطفال ضعاف الس��مع على النط��ق وكذلك تقوميه، باإلضافة إل��ى تنمية مهاراتهم 
اللغوي��ة وتهيئتهم للمراحل التعليمية األولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى اعتبارها كأحد 
الطرق املس��تندة على التوجه��ات احلديثة في تربية وتعليم ضعاف الس��مع والصم، والتي 

تساعد على دمجهم في املجتمع، ودعمهم أكادميياً الستكمال تعليهم العالي الحقاً.

كما ميكن حتديد أهمية الدراسة في ناحيتن هما:
 األهمية النظرية:. 1 

أ- تعد هذه الدراس��ة - في حدود علم الباحثة - هي الدراسة األولى في اململكة العربية   
الس��عودية التي اهتمت بدراسة أثر اس��تخدام تدريبات اللفظ املنغم )اإليقاع احلركي 
اجلسدي( في حتس��ن نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي 

القوقعة في الفئة العمرية )3-5( سنوات.

ب- ميكن أن تس��اعد هذه الدراس��ة عل��ى إثراء األطر النظرية املتعلق��ة بأهمية التدخل   
املبكر في مرحلة ما قبل املدرس��ة، وفقاً للتوجهات احلديثة في تربية وتعليم ضعاف 

السمع والصم.

ج-  ميك��ن لهذه الدراس��ة أن تضيف إل��ى التراث التربوي املتعل��ق بالنواحي اللغوية   
والتواصلية على وجه العموم، ولدى ضعاف السمع والصم على وجه اخلصوص.

 األهمية التطبيقية:. 2 

أ-  أس��فرت هذه الدراس��ة عن تقومي نط��ق أصوات احلروف واملقاط��ع الصوتية لدى    
األطف��ال زارع��ي القوقعة ف��ي الفئ��ة العمرية )3-5( س��نوات مب��دارس دمج رياض 

األطفال بجدة.

ب- أمك��ن من خالل هذه الدراس��ة تدري��ب األطفال زارعي القوقعة ف��ي الفئة العمرية    
)3-5( س��نوات مب��دارس دم��ج رياض األطف��ال بجدة عل��ى نطق أص��وات احلروف 

ومقاطع الكلمات باستخدام اإليقاع احلركي اجلسدي.

م�سطلحات الدرا�سة:

:)Verbotonal Speech Approach( طريقة اللفظ املنّغم

عّرفها مؤسسها جوبرينا )Guberina, 1972( بأنها »طريقة شفوية للتواصل الطبيعي 
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مع ضعاف السمع والصم، نظراً العتمادها على استثمار البقايا السمعية مهما كانت ضئيلة، 
وهدفها تأهيل األطفال ضعاف السمع والصم، ودمجهم مع العادين«.

وتعّرفها هذه الدراسة إجرائياً بأنها »إحدى طرق التواصل مع زارعي القوقعة من ضعاف 
الس��مع في الفئات العمرية املبكرة، والتي تعتمد على تدريب بقاياهم السمعية، وكذلك على 
تدريبهم لنطق أصوات احلروف، وتكوين املقاطع الصوتية )مقاطع فردية، ومقاطع الكلمات 

واجلمل(، وذلك باستخدام اإليقاع احلركي اجلسدي«.

 :)Somatic Motor Rhythm( اإليقاع احلركي اجلسدي

ويعرف��ه آس��ب)Asp, 2006(  بأن��ه »محف��زات إيقاعي��ة ونغمية ذات عالق��ة بأصوات 
احلروف تنتهي بنطق صوت احلرف متزامن مع حركات جس��دية مستندة على عوامل ثابتة 

أو على الفونيمات أثناء النطق«. 

وتعّرفه هذه الدراس��ة إجرائيا بأنه »االستجابات احلركية الدالة على أصوات احلروف، 
واملتزامنة مع اللحن اخلاص بنطق تلك األصوات، واحملفزة لتشكيل مقاطع صوتية( مقاطع 

فردية، ومقاطع الكلمات والعبارات(، كما اتفق عليها في هذه الدراسة«.  
: )Phonetic Alphabet Speech( نطق أصوات احلروف

عّرف الس��رطاوي وأبو جودة )1420( النطق بأنه »العملية التي يتم من خاللها تشكيل 
األصوات الصادرة عن جهاز النطق وفقاً ملكان وطريقة تشكلها وكيفية إدراكها، كي تظهر في 

صورة رموز معينة وفقا لقواعد متفق عليها في الثقافة التي نشأ فيها الفرد«. 

أم��ا التعريف اإلجرائي فهو »العملية التي تقوم على تش��كيل األص��وات العربية املتوقع 
ظهورها عند األطفال في عمر ما قبل املدرس��ة )3-5( س��نوات، وهي )ن، م، ت، ف، ح، ك، ب، 
د، ل، خ، س، ش، ه�، ر، غ، ي(، والتي سيتم تدريب األطفال زارعي القوقعة على نطقها أيضاً 

في مقاطع صوتية بهذه الدراسة«.
: )Syllable Phonemes( املقاطع الصوتية

ع��ّرف عمايرة )2000( املقطع بأن��ه »أجزاء من الكلمة، والتي تؤل��ف من صوت واحد أو 
أكثر، ش��رط أن يحتوي املقطع على صوت صائت، وتس��مى الصوامت التي تس��بق الصائت 

في املقطع بداية املقطع، وتسمى الصوامت التي تتبعه نهاية املقطع«. 

أم��ا التعريف اإلجرائي فهو »العملية التي تق��وم على نطق احلروف في مقاطع فردية أي 
مؤلفة من صوت واحد، أو نطق احلروف في كلمات بها أكثر من صوت في الكلمة، أو اجلملة 
دون أن تتعدى اخلمس مقاطع كما وردت في اختبار تكرار احلروف واملقاطع املس��تخدم في 

هذه الدراسة«.
: )Children with Cochlear Implants(  األطفال زارعي القوقعة 

»هم األطفال الصغار الذين لديهم فقدان س��معي شديد جداً، وال يستفيدون من السماعات 
الطبي��ة االعتيادي��ة، وميكنه��م االس��تفادة م��ن زراع��ة القوقع��ة اإللكتروني��ة« )الزريقات، 

.)2009
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أما التعريف اإلجرائي لألطفال زارعي القوقعة في الدراسة احلالية فهم"مجموعة األطفال 
املقبولن مبدارس الدمج بجدة )وفقاً لش��روط القبول املعتمدة من إدارة التربية والتعليم(، 
والذين تتراوح درجة فقدانهم الس��معي بن )45-90( ديسبل في إحدى األذنن أو كلتيهما، 
والذين يخضعون لتدريبات س��معية دورية، واللذين يتمتعون بدرجة ذكاء تتراوح ما بن 

)90-110( درجة على اختبار الصورة الرابعة لستانفورد بينيه«. 

حدود الدرا�سة وحمدداتها:

اقتصرت الدراس��ة احلالية على جميع األطفال ضعاف الس��مع زارعي القوقعة في الفئة 
العمري��ة )3-5( س��نوات مبدارس دمج ري��اض األطفال بجدة، كما حت��ددت باختبار تكرار 
املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع عمر ما قبل املدرس��ة، التي مت اس��تخدامها لتقومي 
نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى عينة الدراسة. ومتثلت محددات الدراسة في 
صعوبة تكافؤ عينة الدراسة من حيث العمر الزمني عند إجراء عملية زراعة القوقعة، ونوع 
ودرج��ة الفقدان الس��معي، وطبيعة اخلدمات التأهيلية املقدمة لهم )الس��معية والش��فهية( 
املطبق��ة عليه��م، هذا باإلضاف��ة إلى صغر ع��دد أفراد العين��ة، والتي متثل مجتمع الدراس��ة 

األصلي. 

الدرا�سات ال�سابقة:

تعددت الدراس��ات الت��ي تناولت موضوع فعالي��ة برامج التأهيل اللغ��وي على ضعاف 
الس��مع ف��ي مرحلة رياض األطف��ال، إال أنه مازال هن��اك ندرة في الدراس��ات التي بحثت في 
فعالي��ة طريقة اللف��ظ املنّغم »الفربوتونال« س��واء في ال��دول األجنبي��ة أو العربية، إال أنه 
ميكننا القول بأن األدب الغربي غني بعض الش��يء بالدراس��ات التي أجراها تالميذ مؤسس 
طريقة اللفظ املنغم، أما األدب العربي فما زال يعاني من قلة واضحة في الدراسات - حسب 
علم الباحثة - التي بحثت في هذه الطريقة باستثناء بعض الدراسات املصرية، التي بحثت 
في طريقة اللفظ املنّغم على اعتبار أنها من أوائل الدول التي أظهرت اهتماماً الس��تخدام هذه 

الطريقة، وستعرض الباحثة جلميع تلك الدراسات وفقاً ملا يلي: 

ق��ام جوبرينا )Guberina, 1972( مؤس��س طريق��ة اللفظ املنّغم بدراس��ة هدفت إلى 
إج��راء مقارنة بن طريقة »اللفظ املنغم« وطريقة »وارن« في تعليم ضعاف الس��مع والصم 
ال��كالم، والتي طبقها على )50( طفالً من ضعاف الس��مع والصم في املرحلة العمرية ما بن 
)3 - 6( سنوات، حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتن جتريبيتن متكافئتن، خضعت 
املجموع��ة التجريبي��ة األول��ى لتدريبات اللف��ظ املنّغم، أم��ا املجموعة الثاني��ة فقد خضعت 
لتدريبات طريقة وارن، ومت تس��جيل عينات لغوية في خالل )4( ش��هور، حيث مت حتليلها 
إحصائياً، وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق األطفال الذين تعرضوا لتدريبات اللفظ املنّغم 

على األطفال الذين تعرضوا للتدريب باستخدام طريقة وارن.

وبع��د س��نوات قام جوبرين��ا وتلميذه آس��ب )Asp & Guberina, 1981( بدراس��ة 
هدفت إلى معرفة أثر طريقة اللفظ املنّغم في منو اللغة لدى األطفال ضعاف الس��مع، وأثرها 
في تصحيح النطق لدى األطفال عاديي الس��مع واملتأخرين لغوياً، وانقسمت عينة الدراسة 
إل��ى مجموعتن، وتكّونت املجموع��ة األولى من األطفال املتأخرين لغوي��اً، والذين تراوحت 
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أعماره��م ما بن )6 - 10( س��نوات )إن��اث وذكور(، واملجموعة الثاني��ة تكّونت من األطفال 
ضعاف الس��مع والذين تراوحت أعمارهم ما بن )3 - 4( س��نوات )إناث وذكور(. وأظهرت 
نتائج الدراس��ة أن املجموع��ة األولى من األطفال عاديي الس��مع واملتأخري��ن لغوياً أظهروا 
حتس��ناً واضحا ف��ي األخط��اء اللغوية، أم��ا املجموعة الثاني��ة املكّونة م��ن األطفال ضعاف 
الس��مع، فقد أظهرت فيها اإلناث كالماً ملفوظاً وواضحاً ومهارات اجتماعية وحركية فّعالة، 

في حن أظهر الذكور مشكالت لغوية وتأتأة في الكالم.

كما أجرت س��هير توفيق )1996( دراس��ة هدف��ت إلى التحقق من كف��اءة برنامج لغوي، 
وأث��ره على النمو النفس��ي وحج��م احلصيلة اللغوية ل��دى ضعاف الس��مع، وتكّونت عينة 
الدراس��ة م��ن )204( طفالً  تراوحت أعمارهم ما بن )3 - 8( س��نوات، وقس��مت العينة إلى 
مجموعتن: أحدهما جتريبية واألخرى ضابطة، وتكونت كلتا املجموعتن من )102( طفالً. 
وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية بن أطفال املجموعة التجريبية واملجموعة 
الضابط��ة ف��ي الدرج��ة الكلية عل��ى قائمة املالحظة للس��لوك النفس��ي واالنفعال��ي، وحجم 

احلصيلة اللغوية لصالح أطفال املجموعة التجريبية. 

أم��ا محم��د )1998( فقد أجرى دراس��ة هدفت إلى مقارن��ة طريقة اللف��ظ املنّغم، وطريقة 
التدري��ب الس��معي، واجلم��ع بينهم��ا، وتكون��ت عينة الدراس��ة م��ن )100( طف��ل تراوحت 
أعمارهم ما بن )3 - 6( س��نوات، ممن لديهم ضعف س��معي ش��ديد، ومت تقسيم العينة إلى 
أرب��ع مجموعات، كل مجموع��ة مكّونة من )25( طفالً، واس��تخدمت الباحثة لتحقيق أهداف 
الدراس��ة العدي��د من األدوات، منها اختب��ار النطق واختبار اللغة واختبار التقومي النفس��ي 
واملالحظة اإلكلينيكية. وأش��ارت نتائج الدراسة إلى أن األطفال الذين تلقوا طريقة التدريب 
الس��معي حتس��نوا في مه��ارات التواصل االس��تقبالية والتعبيرية وس��المة النط��ق، بينما 
حتس��ن األطفال الذي تلقوا التدريب باس��تخدام طريقة اللفظ املنّغ��م في التعامل االجتماعي 
وال��ذكاء والقدرة التعليمية ونوع الصوت واإليقاع اللحني، أما األطفال الذين تلقوا التدريب 
باس��تخدام طريقة التدريب الس��معي، وطريقة اللفظ املنّغم معاً فقد أحرزوا حتسناً أكبر من 

املجموعات التي تلقت التدريب بطريقة واحدة فقط. 

كم��ا قام كاتل��ر وميش��يل وبان��دي )Cutler, Michelle & Bandy, 2000( بإجراء 
دراس��ة هدفت إلى معرفة أثر اس��تخدام طريقة اللف��ظ املنّغم على املفاهي��م اللغوية والنطق 
لدى األطفال زارعي القوقعة في املرحلة العمرية ما بن )3 - 5( سنوات وعالقة ذلك ببعض 
املتغيرات، وأش��ارت الدراسة إلى أن قدرة األطفال زارعي القوقعة على الفهم والنطق تعتمد 
عل��ى عم��ر الطفل، والعم��ر عند اإلصابة بفقدان الس��مع، وط��رق التواصل املس��تخدمة. وقد 
أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى فاعلية اس��تخدام طريقة اللفظ املنّغم "الفربتونال" في تطوير 

املفاهيم اللغوية، وحتسن مستوى النطق لدى األطفال الذين مت زراعة القوقعة لهم. 

وأج��رى باتس��ش وبيت��ر وس��اران )Paatsch, Peter & Saran, 2006( دراس��ة 
لبرنام��ج تدريب��ي لتنمية اللغة عل��ى عينة قوامه��ا )21( طفالً من األطفال ضعاف الس��مع، 
واس��تخدم الباحثون اختب��ار اللغة للقياس وبرنامج تدريب على نط��ق احلروف والكلمات 
واجلم��ل والتعرف على املفردات بش��كل صحي��ح عن طريق الق��راءة والكتابة، وبعد تطبيق 
البرنام��ج أظهرت النتائج فعالية البرنامج التدريبي في تنمية اللغة، وخفض االضطرابات 
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النطقية، وذلك من خالل قراءة الفقرات الكبيرة للغة املنطوقة وزيادة القدرة على االسترسال 
في الكالم.  كما قامت التوني )2007( بإجراء دراسة جتريبية هدفت إلى حتديد أثر التدخل 
املبكر بتدريبات اللفظ املنّغم »الفربتونال« على تنمية النمو اللغوي واالجتماعي لدى األطفال 
املصابن بضعف س��معي ش��ديد في مرحلة الطفولة املبكرة، والذين تتراوح أعمارهم ما بن 
)1 - 3( س��نوات، وتكونت العينة الكلية للدراس��ة من )60( طفالً من اجلنس��ن منهم )40( 
طفالً ضعيف السمع و)20( طفالً عادي السمع، وقد مت تقسيم العينة إلى مجموعة جتريبية 
مكّونة من )20( طفالً  ضعيف السمع، وإلى مجموعتن ضابطتن: األولى  تكّونت من )20( 
طف��الً ضعيف الس��مع، والثانية تكونت من )20( طفال عادي الس��مع، واس��تخدمت الباحثة 
مقايي��س »بيلي« لنم��و الطفل، ومعايير النم��و اللغوي واالجتماعي للطف��ل، وطريقة اللفظ 
املنّغم »الفربتونال«. وأش��ارت نتائج الدراس��ة إلى كفاءة طريقة اللفظ املنّغم »الفربتونال« 
في التقدم والتحس��ن في النمو اللغ��وي والنمو االجتماعي لألطفال ذوي الضعف الس��معي 
الش��ديد، حيث ارتفع معدل منوهم اللغوي واالجتماعي إلى نصف مس��توى األطفال عاديي 

السمع في نفس املرحلة العمرية. 

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

بعد عرض الدراسات السابقة التي ارتبطت مبتغيرات الدراسة احلالية، يتضح أن نتائج 
تلك الدراسات قد دللت على مدى كفاءة برامج التأهيل اللغوي لألطفال ضعاف السمع عموماً 
ف��ي الفئ��ات العمرية املبكرة، في تنمي��ة حصيلتهم اللغوية وقدراته��م التعليمية، كما أثبتت 
كف��اءة طريق��ة اللفظ املنّغ��م »الفربتونال« بوجه خاص في حتس��ن مس��توى نطق األطفال 
ضعاف السمع من زارعي القوقعة، وتصحيح عيوب نطقهم، وتنمية حصيلتهم من املفردات 
اللغوية، وكذلك منو مهاراتهم احلركية، وهذا يش��ير إلى أن اس��تخدام طريقة اللفظ املنّغم ال 
تقتص��ر على تطوير مه��ارات التواصل بل تتعداها لتطوير امله��ارات احلركية واالجتماعية، 
مما يؤكد الدور الذي تلعبه أسس هذه الطريقة من فعالية في الفئات العمرية املبكرة، ولعل 

الدراسات التي قارنت بينها وبن غيرها من طرق التأهيل اللغوي خير دليل على ذلك. 

منهج الدرا�سة واإجراءاتها:

اأوًل ـ منهج الدرا�سة: 

تتبع الدراس��ة املنهج شبه التجريبي، حيث اهتمت باختبار أثر استخدام اإليقاع احلركي 
اجلس��دي في حتس��ن مهارات النطق لدى األطف��ال زارعي القوقعة في الفئ��ة العمرية )3 - 
5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة، عن طريق قياس مهارات النطق لديهم قبل 
وبع��د تطبيق برنامج اللفظ املنغم باس��تخدام اإليقاع احلركي، والوقوف على داللة الفروق 
ف��ي أدائهم والذي يوضح فعالية البرنامج في حتس��ن مهارات النطق ل��دى األطفال زارعي 

القوقعة في الفئة العمرية )3 - 5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة. 

ثانيًا - �سوؤال الدرا�سة: 

م��ا أثر التدخل املبكر باس��تخدام أحد تدريبات اللفظ املنّغم )اإليقاع احلركي  اجلس��دي( 
في حتس��ن نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة 
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العمرية )3-5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة؟

ثالثًا - عينة الدرا�سة: 

تكّون��ت عينة الدراس��ة احلالية، والتي متثل مجتمع الدراس��ة )5( أطف��ال، منهم )2( من 
الذك��ور، و)3( م��ن اإلناث، تراوحت أعمارهم ما بن )3-5( س��نوات مبتوس��ط عمري قدره 
)3.2( س��نوات، وانح��راف معياري ق��دره )1.48(، وتش��ابه أفراد عينة الدراس��ة في الفئة 
العمري��ة، واملعينات الس��معية املس��تخدمة، إال أنهم اختلف��وا في وقت إج��راء عملية زراعة 
القوقعة، ونوعية اخلدمات التأهيلية، وقد مت اختيار العينة بطريقة قصدية من روضة دمج 

لضعاف السمع والصم مبدينة جدة. 

رابعًا - اأدوات الدرا�سة: 

استخدمت هذه الدراسة األدوات التالية: 

اأ- اختبار تكرار املقاطع والكلمات للأطفال �سعاف ال�سمع عمر ما قبل املدر�سة، إعداد 

عبد الرحمن نقاوة )2010(:  

صّمم هذا االختبار لقياس مهارة نطق األصوات العربية املتوقع ظهورها عند األطفال في 
عمر ما قبل املدرس��ة )3 - 5( س��نوات، وهي )ن، م، ت، ف، ح، ك، ب، د، ل، خ، س، ش، ه�، ر، 
غ، ي(، والصوائت القصيرة والطويلة، ويس��تخدم هذا االختبار مع األطفال ضعاف الس��مع 
الذين يس��تخدمون جهاز زراعة قوقعة س��معية إلكترونية، ويهدف إلى قياس مدى حتس��ن 
مه��ارات النطق لدى هؤالء األطفال إثر تعرضهم لبرنامج تأهيل س��معي يهدف إلى حتس��ن 
مهارات متييز ونطق األصوات، والتي استخدم فيها تكرار للمقاطع العشوائية للكلمات التي 
لي��س لها معنى، ويش��تمل االختبار على عش��رين كلمة ليس لها معنى تزداد تعقيداً بش��كل 

تدريجي من مقطعن إلى خمسة مقاطع )نقاوة، 2010(.

وق��د مت تقن��ن االختبار ف��ي البيئة الس��عودية على عينة بل��غ حجمه��ا )147( طفالً من 
بينه��م )75( من الذك��ور و)72( اإلناث في الفئ��ة العمرية )2.3-5( س��نوات، وقد تضمنت 
العين��ة ث��الث مجموعات م��ن األطف��ال غير املعاق��ن واألطفال ضعاف الس��مع مس��تخدمي 
املعينات السمعية، واألطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة، حيث مت التأكد من اخلصائص 
الس��يكومترية لالختبار بطرق وأس��اليب متنوعة، فقد مت اس��تخدام صدق احملتوى وبلغت 
نس��بة اتفاق احملكمن )80 %(، كما مت استخدام صدق االتس��اق الداخلي، حيث بلغت قيمة 
معامل بيرس��ون على االختب��ار )0.88(، وهي دالة إحصائياً عند مس��توى الداللة )0.01(، 

وهذا يشير إلى صدق االختبار.

أما فيما يتعلق بحس��اب ثبات املقياس فقد اس��تخدم طريقة إع��ادة االختبار، حيث بلغت 
قي��م معامالت للمقي��اس الكلي )0.99( وهي قيم��ة عالية جداً ودالة إحصائياً عند مس��توى 
)0.01(، وهذا يش��ير إل��ى متتع املقياس بقيم ثبات عالية، كما مت اس��تخدام طريقة التجزئة 
النصفي��ة، حيث بلغ��ت قيمة معامل ثبات املقياس ككل )0.95(، كما مت حس��اب قيمة معامل 
ألفا كرونباخ ألبعاد االختبار ككل، والتي بلغت )0.99(، وهذا يش��ير إلى أن االختبار يتمتع 
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بقي��م ثب��ات مرتفعة، وبهذا تك��ّون االختبار بصورت��ه النهائية من )25( فق��رة موزعة على 
تسعة أبعاد.

وللتعرف على طبيعة االختبار ُتعرض أهداف االختبار وتعليمات تطبيقه، فيما يلي:

اأهداف الختبار الإجرائية: 

أن يكرر املفح��وص مقاطع صوتية مفردة مفتوحة )ص��وت صامت وصوت صائت(. 1 
عن طريق السمع فقط )مثال: با(.

صوت  أن يكرر املفحوص كلمات مكونة من مقطعن مفتوحن عن طريق السمع فقط ). 2
صامت ثابت( )مثال: بابي(.

صوت صامت  أن يك��رر املفحوص كلمات مكونة من مقطعن عن طريق الس��مع فقط ). 3
متغير( )مثال: ماشي(.

صوت صامت  أن يكرر املفحوص سلس��لة م��ن ثالثة مقاطع عن طريق الس��مع فقط ). 4
متغير( )مثال: هدايا(.

ص��وت صامت وصوت  أن يك��رر املفح��وص كلمات مكونة م��ن مقاطع مفردة مغلقة ). 5
صائت وصوت صامت( )مثال: بيت(.

أن يكرر املفحوص تكرار كلمات ثنائية املقطع حتتوي على أكثر من صامت في املقطع  6 .
)مثال: نامت(.

. 7 أن يك��رر املفح��وص كلمات أو عبارات من ثالثة مقاط��ع حتتوي على أكثر من صوت 
صامت في املقطع )مثال: تلفون(. 

أن يكرر املفحوص كلمات أو عبارات من أربعة مقاطع )مثال: هاتي حليب(.. 8
أن يك��رر املفح��وص كلم��ات أو عبارات من خمس��ة مقاط��ع )مثال: باب��ا راح البيت(. 9 

)نقاوة، 2010(.

تعليمات الختبار: 

يجل��س  الفاح��ص بجانب املفح��وص على جه��ة امليكروفون اخلاص بجه��از زراعة  1 .
القوقعة اإللكترونية ضمن مسافة ال تزيد عن )30( سم.

. 2 يقوم الفاحص بنطق املقطع أو الكلمة أو العبارة مرة واحدة، ويطلب من الطفل تكرار 
ما سمعه. 

مين��ع املفح��وص م��ن النظر إلى ف��م الفاحص ف��ي أثناء نطق��ه للص��وت أو الكلمة أو  3 .
العبارة. 

يسمح للفاحص بتكرار نطق الصوت أو الكلمة أو العبارة إذا طلب منه الطفل ذلك، أو  4 .
إذا لم يكن منتبها في املرة األولى شرط أن يتم ذلك قبل محاولة الطفل تكرار النطق. 
يق��وم الفاحص بتس��جيل الدرجة أس��فل كل صوت أو كلم��ة أو عبارة، ث��م يتم جمع  5 .

الدرجات لكل فقرة، ثم يتم جمع املجاميع لكل الفقرات. 
يتم إجراء االختبار في مكان هادئ خاٍل من مصادر الضجيج الصوتي.. 6 
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يتقي��د الفاح��ص باملعايير الواردة في مفت��اح التصحيح عند وض��ع الدرجة بعد كل  7 .
استجابة )نقاوة، 2010(.

طريقة ت�سحيح الختبار: 

 حدد )نقاوة، 2010( طريقة التصحيح وفقاً ملا يلي: 

• إن لم يتمكن سواء من تكرار املقطع أو الكلمة أو  يحصل املفحوص على درجة )صفر(	
العبارة، أو عند احملاولة مبقطع أو كلمة أو عبارة مختلفة كلياً عن منوذج الفاحص.

•يحص��ل املفحوص على درجة واحدة إن متكن من تك��رار املقطع أو الكلمة أو العبارة  	
ولكن بشكل مشوه جزئياً أو غير واضح.

•يحصل املفحوص على درجتن إن متكن من تكرار املقطع أو الكلمة أو العبارة بش��كل  	
صحيح ومطابق لنموذج املفحوص.

ونظ��راً لك��ون اختبار )نق��اوة، 2010( مقنن على البيئة الس��عودية لقي��اس مهارة نطق 
األطفال زارعي القوقعة لألصوات املتوقع ظهورها عند األطفال في سن ما قبل املدرسة، لذلك 

سيتم استخدام هذا االختبار مبا يخدم أغراض الدراسة احلالية.

ب- برنامج  اللفظ املنغم »الفربتونال«: 

مؤس��س هذه الطريقة بروفيس��ور علم الصوتي��ات واللغة بجامعة زغرب، يوغس��الفي 
اجلنسية البروفيسور »بيتر جوبرينا«، وذلك بعد احلرب العاملية الثانية عندما كان يدّرس 
اللغة الفرنس��ية بجامعة الس��وربون، وأخذ يفكر بطريقة جتعل األجان��ب يتكلمون اللغات 
األخرى، وتوصل إلى فكرة مهمة مفادها أن أذن الفرد الذي يتدرب على لغة ثانية دون لغته 
األم ه��ي نفس أذن ضعيف الس��مع أو األص��م من حيث اس��تقبال وإدراك األصوات، وتوصل 
لطريقة في تعليم ضعاف الس��مع والصم الكالم وليس اإلش��ارة، وذلك باس��تخدام ما تبقى 
من أجهزة اإلرس��ال الالسلكي »السونو جراف« بعد انتهاء احلرب، ومن ثم قام "جوبرينا" 
باخت��راع جهاز )س��وفاج( الذي يعمل على تكبي��ر وتنقية األصوات؛ بحي��ث يتمكن املخ من 

 .)Asp, 1981( إدراك احلديث من خالل البقايا السمعية لكل طفل على حدة

وتعتمد طريقة اللفظ املنّغم على استغالل البقايا السمعية مهما كانت بسيطة لتنمية لغة 
احلوار واحلديث، وإذا كانت أذن اإلنس��ان العادي حساس��ة للذبذب��ات من )20 - 20000( 
هرتز فإن أذن ضعيف الس��مع واألصم عادة حساسة للذبذبات املنخفضة أكثر من الذبذبات 
املرتفعة ألس��باب فيزيولوجية، وال س��يما أن منطق��ة الكالم تقع بن الت��رددات من )300 - 

 .)Guberina, 1972( هرتز )3000

والهدف من اس��تخدام هذه الطريقة ه��و تنمية مهارات االس��تماع والنطق والتحدث عند 
األطفال ضعاف الس��مع والصم في س��ن مبكرة تتراوح ما بن )3 - 12( سنة، بهدف دمجهم 

.)Asp, 1981( )في املجتمع وإمكانية التواصل معهم من خالل الطرق العادية )الكالم

وهذا ما ميّكن ضعيف السمع واألصم إذا توافر له التأهيل السمعي اجليد واكتشاف مجاله 
السمعي األمثل من تنمية لغته وحل مشكالته النفسية واالجتماعية، ووفقاً لهذه الطريقة فإن 
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الطلبة يتدربون على الس��مع والكالم من خالل جميع امل��واد األكادميية والفعاليات الصفية 
واجللس��ات النطقية املعطاة لهم، ومن خالل اس��تخدامهم جلهاز »س��وفاج« ذي اإلمكانيات 
الرائ��دة في تنقية وتضخيم األصوات واالعتماد على حاس��ة اللمس م��ن جهاز الذبذبة الذي 

 .)Asp, 1985( يحتويه

ومبا أن هدف هذه الدراس��ة البحث في فعالية اس��تخدام تدريبات اإليقاع احلركي، لذلك 
يتم عرض األس��س الت��ي تقوم عليها تدريب��ات اإليقاع احلركي اجلس��دي وتطبيقاتها، فيما 

يلي:

ينظ��ر إل��ى اإليقاع بأنه احملرك األساس��ي لل��كالم، حيث يس��اعد على الضغ��ط العضلي 
املطلوب واملدة الكافية والطبقة والش��دة اّلالزمن إلصدار األصوات وإنتاج الكالم. بالنسبة 
للمبتدئن � كما هي عينة الدراس��ة � نبدأ بتعلي��م حركة إيقاعية لكل صوت لغوي مثالً ندرب 
الطال��ب على فتح الذراع��ن والرجلن بالكامل، ورب��ط ذلك بإصدار ص��وت احلركة )آ(، أما 
بالنس��بة لألص��وات االنفجارية املهموس��ة )ت، ك( فيكون اجلس��م في وض��ع منقبض تليه 
حرك��ة فجائية وقوية، وبالنس��بة لألص��وات االنفجارية املجه��ورة )د، ض( تكون احلركة 
طويل��ة وأكث��ر ارتخاء، ثم نبدأ بإعداد حركات عامة لكامل اجلس��م ب��دون إصدار صوت، أما 
فيم��ا يتعلق بالص��وت االحتكاكي )ف( فيكون إصدار الصوت مصاحب��ا بحركة إيقاعية في 

شكل دفع، أما الصوت التكراري )ر( فيكون إصدار الصوت مصاحباً بحركة اهتزازية.

واجلدير بالذكر أنه ال يركز كثيراً على أصوات حروف العلة، بل نركز على تدريب الطفل 
على املقاطع الصوتية ثم الكلمات ذات املعنى، وعندما يتمكن الطفل من نطق الكلمات نتخلى 

عن احلركات اإليقاعية، ونستخدم نفس اإلستراتيجية في اجلمل.

وفي اإليق��اع احلركي يقوم األخصائي بتحديد خصائص احلركة التي تش��به خصائص 
الص��وت؛ ألن��ه ل��كل ص��وت خصائصه التي تتناس��ب م��ع حركات جس��دية معين��ة، ويبدأ 
األخصائ��ي بإعط��اء الطفل الصوت مع احلرك��ة، وعندما يقلد الطفل احلركة يس��تطيع نطق 

الصوت املشابه لها. 

وحجرة اإليقاع احلركي تكون مجهزة "بس��وفاج" باألشعة حتت احلمراء، حيث يرتدي 
األطفال السماعات بدون سلك يتصل باجلهاز، وبذلك يستطيع األطفال تقليد احلركة الصادرة 
م��ن األخصائي بدون عوائق، ويس��تطيعون احلركة بس��هولة في احلج��رة. وينمي اإليقاع 
احلركي اإلحس��اس باجلسم، كما يتم توظيفه من خالل احلركات املستخدمة األساسية مثل: 
املشي، اجلري، القفز، احلجل، ويكون العمل في اإليقاع بأن يتلقى األطفال نشيد اإليقاع ويتم 
تك��راره، ثم يطلب األخصائي من األطفال أن يعيدوا وراءه ما يقوله من احلركات املصاحبة، 
وتكرار ذلك لكل صوت في النش��يد، ثم يبدأ األخصائي في آخر املس��تويات الثالثة للبرنامج 

.)Asp, 1999( بحذف احلركات، وبنطق النشيد بدون حركات مصاحبة للصوت

وفيما يلي عرض آللية تطبيق اإليقاع احلركي اجلسدي في الدراسة احلالية:

جل�سات التدريب: 

يطبق البرنامج في )30( جلس��ة، مت تقسيمها على نوعن من اجللسات: جلسات فردية، 
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وجلسات جماعية ، وتعرض طبقاً خلطوات تطبيقها: 

اأ - اجلل�سة الفردية )1(: 

تق��دم لكل طفل من أطفال العينة يوم واحد في األس��بوع، به��دف تدريب الطفل على نطق 
أص��وات احلروف بالتنغيم فقط، وتس��ير اجللس��ة بضبط س��ماعات الطف��ل، ووقوفه أمام 

املدربة وهي ترتدي »املايك املوصل لهم« الذي يوصل األصوات. 

ب - اجلل�سة اجلماعية:

تق��دم لثالثة أطف��ال من العين��ة )يتم اختياره��م عش��وائياً( يومن في األس��بوع، بهدف 
تدريبه��م عل��ى ربط صوت احلرف ال��ذي مت التدريب عليه باجللس��ات الفردي��ة بحركة من 
اجلسم تتناسب مع خصائص الصوت، وتسير اجللسة بضبط سماعات األطفال الشخصية، 
ووقوفهم على شكل نصف دائرة وتقف في وسطهم املدربة وهي ترتدي »املايك املوصل لهم« 
ال��ذي يوصل األصوات والكلمات لألطفال، وفي هذه احلج��رة تعطي املدربة نفس األصوات 

الثالثة التي مت تدريب األطفال عليها في اجللسة الفردية )1(. 

ج - اجلل�سة الفردية )2(: 

وتق��دم لكل طف��ل يومن في األس��بوع، بهدف تدري��ب الطفل على رب��ط مقاطع األصوات 
ببعضها البعض بهدف تشكيل الكلمات. وتتضمن اجللسة ما يلي:

هدف اجللس��ة: ويقصد به حتديد احلرف املراد تعليمه للطفل في كل جلس��ة، وكذلك  1 .
حتدي��د الكلم��ات التي س��يتم تدريب الطف��ل على مقاطعه��ا، والت��ي مت اختيارها من 

الكلمات املتداولة في بيئة الطفل. 

م��دة اجللس��ة: ويقص��د بها امل��دة التي يس��تغرقها الطف��ل في حتقيق هدف اجللس��ة  2 .
)التدري��ب على نطق صوت احل��رف، تكوين املقاطع الصوتي��ة(، والتي تتراوح بن 

)25 - 35( دقيقة. 

مكان اجللس��ة: ويقصد به املكان الذي جترى فيه اجللس��ات التدريبية ومواصفاته،  3 .
وهو حجرة مجهزة باألشعة حتت احلمراء وعازلة للصوت.

املواد املس��تخدمة: ويقصد بها حصر املواد التي س��يتم اس��تخدامها في أثناء تطبيق  4 .
النشاط، جهاز سوفاج لألشعة حتت احلمراء، ومكبر صوت للمدربة.

اإلس��تراتيجيات املس��تخدمة: ويقص��د به��ا حتدي��د إس��تراتيجيات تعديل الس��لوك  5 .
)التعزيز( التي سيتم استخدامها في حتقيق أهداف اجللسات. 

آلية تطبيق اجللس��ة: وهو يتضمن اخلطوات التي س��يتم اتباعها ف��ي تدريب الطفل  6 .
على نطق صوت احلرف، واستخدام احلركات املناسبة له. 

تقومي الهدف: ويقصد بذلك حتديد املعايير التي س��يتم من خاللها تقومي مدى حتقق  7 .
هدف اجللسة. 
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كيفية ومدة تطبيق اجلل�سات: 

استغرق تطبيق البرنامج مدة زمنية قدرت ب� )4( شهور وأسبوع واحد، تضمنت خمس 
فترات هي: 

: ومدته��ا ثالثة أس��ابيع، مت فيها التع��رف على كل طف��ل من  أطفال  فت���رة املالحظ���ة. 1
العينة وجمع بيانات عن مهاراته اللغوية.

: ومدتها أسبوعان، مت من خاللها تطبيق اختبار تكرار  املقاطع  فترة التقومي القبلي. 2
والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة. 

( أس��ابيع مت توزيعها تبع��اً ألصوات احلروف   فت���رة تطبي���ق البرنام���ج: ومدتها )6. 3
امل��راد تعلمه��ا، حيث بلغت عدد اجللس��ات )30( جلس��ة، منها )24( جلس��ة فردية، 
و)6( جلس��ات جماعية، وذلك بواقع أربع جلسات فردية، وجلسة جماعية أسبوعياً 

لكل طفل مدتها )25( دقيقة.
: ومدتها أس��بوعان، مت من خاللها تق��ومي قدرة كل طفل على  فت���رة التق���ومي البعدي. 4
نط��ق كل حرف، وإع��ادة تطبيق اختب��ار تكرار املقاط��ع والكلم��ات لألطفال ضعاف 

السمع في عمر ما قبل املدرسة. 
: ومدتها ش��هر، مت من خاللها متابع��ة نطق الطفل للح��روف املقاطع  فت���رة املتابع���ة. 5
الصوتي��ة ضم��ن يوم��ه الدراس��ي، ومن خ��الل النش��اطات املقدمة له ضم��ن جدوله 

الدراسي، وذلك بعد التوقف شهراً كامالً عن تطبيق البرنامج.

خام�سًا - اإجراءات تطبيق اأدوات الدرا�سة:

حتديد مدارس دمج رياض األطفال التي يوجد بها األطفال ضعاف السمع من زارعي  1 .
القوقعة في الفئة العمرية )3-5( سنوات، والتي حددت مبدرسة واحدة فقط.

اختيار عينة الدراس��ة، وجمع بيانات أولية عنها، به��دف حتديد اخلدمات التأهيلية  2 .
)السمعية والشفهية( املقدمة ألفراد عينة الدراسة. 

وض��ع جدول ملالحظ��ة أفراد املجموع��ة التجريبية خ��الل ثالثة أس��ابيع، وذلك قبل  3 .
البدء بتطبيق البرنامج، على أن تتم مالحظة كل طفل في أزمنة ونش��اطات مختلفة: 
كاحللق��ة، والركن الف��ردي، واللعب املنظم، أو اللعب احلر، وتس��جيل املالحظات في 

استمارات املالحظة اخلاصة بذلك، كما مت تصوير عينة الدراسة بالفيديو.
تسجيل عينات لغوية ألفراد عينة الدراسة وحتليلها. 4 .

تطبيق قائمة اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما قبل  5 .
املدرس��ة )القي��اس القبلي( على أفراد املجموعة التجريبية، م��ن قبل الباحثة ومحّكم 

خارجي، وقد بلغت نسبة االتفاق بينهما )80 %(.  
تدريب أفراد عينة الدراسة على النطق باستخدام اإليقاع احلركي اجلسدي، وتصوير  6 .

أفراد عينة الدراسة في اجللسات التدريبية.
إع��ادة تطبي��ق اختبار تك��رار املقاطع والكلم��ات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما  7 .
قبل املدرس��ة )القياس البع��دي( على أفراد املجموعة التجريبي��ة للتحقق من فعالية 
تدريب��ات اإليق��اع احلركي اجلس��دي في هذه الدراس��ة، حي��ث مت التطبي��ق من قبل 

الباحثة ومحّكم خارجي، وقد بلغت نسبة االتفاق بينهما )80 %(.  
التوقف عن تطبيق البرنامج ملدة ش��هر، ومن ثم متابعة أفراد عينة الدراسة، وإعادة  8 .
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تطبيق قوائم اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما قبل 
املدرسة )قياس املتابعة(.

. 9 تصحي��ح االختبار، وإدخال بياناته في احلاس��ب وحتليله��ا إحصائياً لإلجابة على 
سؤال الدراسة.

. 10 اس��تخالص النتائ��ج ومناقش��تها، وصياغ��ة توصي��ات في ض��وء نتائج الدارس��ة 
احلالية. 

�ساد�سًا - الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:

لإلجابة عن س��ؤال الدراس��ة مت حساب املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعيارية،  
كما مت اس��تخدام اختبار ويلكوكس��ون )Wilcoxon( حلس��اب داللة الف��روق بن درجات 
عينة الدراس��ة على اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما قبل 

املدرسة، قبل وبعد تطبيق برنامج اللفظ املنغم. 
عر�ص نتائج الدرا�سة وتف�سريها:

�سوؤال الدرا�سة:

»ما أثر التدخل املبكر باس��تخدام أحد تدريبات اللفظ املنغم )اإليقاع احلركي  اجلس��دي( 
في حتس��ن نطق أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة 

العمرية )3 - 5( سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة؟«.

لإلجابة عن هذا الس��ؤال مت حس��اب قيمة املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعيارية 
لدرجات أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي والبعدي، واجلدول رقم )1( يوضح ذلك.

جدول )1( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة على االختبار القبلي 
والبعدي )اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة(

يتب��ن من النتائج املوضحة في اجلدول )1( أن متوس��ط درج��ات االختبار القبلي ألفراد 
العين��ة التجريبية قد بلغ )11.2(، في حن بلغ متوس��طها على االختب��ار البعدي )26.5(، 
وه��ذا يدل على وجود فروق في مهارات النطق لدى عينة الدراس��ة لصالح درجات االختبار 

البعدي. 

وللتأك��د من دالل��ة الفروق بن درجات أف��راد املجموعة التجريبية عل��ى االختبار القبلي 
والبع��دي لتك��رار املقاط��ع والكلم��ات لألطفال ضعاف الس��مع ف��ي عمر ما قبل املدرس��ة مت 

استخدام اختبار ويلكوكسون، واجلدول )2( يوضح ذلك.

قيمة االنحراف املعياريقيمة املتوسط احلسابيننوع االختبار

االختبار القبلي
5

11.24.71

26.53.16االختبار البعدي
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جدول )2( اختبار ويلكوكسون )Wilcoxon( لداللة الفروق بني درجات االختبار القبلي واالختبار 
البعدي )اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة(

م��ن اجلدول الس��ابق يتضح أن قيمة "z" ألبعاد االختب��ار )1، 3، 4، 5، 6، 7، 8(، جاءت 
دال��ة عند مس��توى )0.05(، في حن ل��م تكن قيمة "z" دال��ة لبعدي االختب��ار )2.9(، ففي 
البع��د الثاني اخلاص بتكرار الكلمات املكّونة من مقطع��ن مفتوحن )صوت صامت ثابت(، 
وكذلك في البعد التاسع اخلاص بتكرار العبارات املكّونة من خمسة مقاطع، وقد يرجع ذلك 
لطبيعة أصوات احل��روف املكونة لكلمات العبارات، والتي أغلبها كان من احلروف احللقية 

الصعبة النطق واملتتابعة داخل العبارة الواحدة مثال )أروح احلمام، أكلنا حلمة(. 

املجموعاتأبعاد
متوسط العدد)ن=5(

الرتب
مجموع 

الرتب
قيمة 

Z
مستوى 

التعليقالداللة

مقاطع صوتية مفردة 
مفتوحة 1 

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.030.042

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

مقاطع صوتية مفردة 
مفتوحة 2

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.070.038

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من 
مقطعني مفتوحني 

)صوت صامت ثابت(

00.000.00البعدي أقل من القبلي
غير دالة1.830.068 42.5010.00البعدي أكبر من القبلي

1البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من 
مقطعني مفتوحني 

)صوت صامت متغير(

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.040.041

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من ثالث 
مقاطع )صوت صامت 

متغير(

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.060.039

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من مقاطع 
مفردة مغلقة

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.030.042

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات ثنائية املقطع
00.000.00البعدي أقل من القبلي

2.030.042
دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من ثالثة 
مقاطع

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.030.042

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

عبارات مكونة من 
أربعة مقاطع

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.120.034

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

عبارات مكونة من 
خمسة مقاطع

00.000.00البعدي أقل من القبلي
غير دالة1.890.059 42.5010.00البعدي أكبر من القبلي

1البعدي يساوي القبلي

متوسط األبعاد
00.000.00البعدي أقل من القبلي

2.020.043
دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي
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كم��ا يظهر اجلدول )2( أن هن��اك فروقاً ذات داللة إحصائية ب��ن درجات أفراد املجموعة 
التجريبي��ة على أبع��اد اختبار تكرار املقاط��ع والكلمات لألطفال ضعاف الس��مع في عمر ما 
قبل املدرس��ة، حيث بلغت قيمة متوس��ط درجات االختبار )2.02(، وهي دالة عند مس��توى 
)0.05(، وهذا يش��ير إلى فاعلية برنامج اللفظ املنغم باس��تخدام اإليق��اع احلركي في نطق 
أصوات احلروف واملقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة في الفئة العمرية )3 - 5( 

سنوات مبدارس دمج رياض األطفال بجدة.

وهذا يتفق مع ما س��بق أن أش��ار إليه  )Northern & Downs, 2002( من أن الكالم 
��ن وطّور بش��كل كبير أكثر مما فعله الكالم  الذي يعلم لألطفال بواس��طة اللفظ املنّغم قد َحَسّ
ألطف��ال علموا بواس��طة طريقة تقليدي��ة منوذجية. حيث يق��وم األس��لوب املنهجي النغمي 
الكالم��ي وأنظمته الش��املة ضعاف الس��مع والص��م على االس��تفادة القصوى م��ن بقاياهم 
الس��معية، ومن َثَمّ تعلم الكالم بطريقة فعالة. فقد أكد )موس��ى، 2002( على أهمية التدخل 
املبك��ر لتنمي��ة البقايا الس��معية لدى الطفل ضعيف الس��مع باس��تخدام املعينات الس��معية 

والتدريب اللغوي. 

وميكن إرجاع فعالية برنامج اللفظ املنغم إلى بعض العوامل كاستخدام اإليقاع احلركي، 
فق��د أش��ار )الكيالن��ي، 2003( إلى أن فني��ات برنامج اللف��ظ املنّغم تدرب الطف��ل على نطق 
األص��وات أوالً ثم الكلمات، فاس��تخدام اللف��ظ املنغم عن طريق اإليقاع احلركي يس��اعد على 
تطوير مهارات الطفل السمعية والنطقية والكالمية، فاحلركات اإليقاعية تساعد الطفل على 
النطق بانسجام مع حركة احلروف واملقاطع الصوتية للكلمات من خالل تقليد املعالج، مما 

.)Asp, 1999( يؤدي إلى حتسن مهارات النطق

ولذا يرجع التحس��ن في نطق أص��وات احلروف واملقاطع الصوتية أيضاً إلى اجللس��ات 
اجلماعي��ة الت��ي تقوم على مب��دأ التقليد، وهذا يؤكد ما أش��ارت إليه نتائج دراس��ة )توفيق، 
1996( من أن أحد العوامل املس��اعدة على زيادة احلصيلة اللغوية وتطوير مهارات اللغة 
املش��اركة م��ع األق��ران. فالطف��ل يكتس��ب اللغة من خ��الل التقلي��د )اخلاليل��ة، 1999(. كما 
أن اس��تخدام إس��تراتيجيات تعدي��ل الس��لوك التي تقوم عل��ى تعزيز الطفل نهاية اجللس��ة 
التدريبي��ة، كان له��ا أكبر األث��ر في حتفيز الطف��ل على النط��ق الصحيح، وه��ذا يتفق مع ما 
أش��ارت إلي��ه )التون��ي، 2007( م��ن أن برنامج اللفظ املنغ��م يتفق في تصميم��ه مع نظرية 
ثورندايك في الثواب والعقاب، حيث إن هذه الفنية تقوم على أساس تعزيز الطفل عند نطق 

األصوات املراد تعلمها بطريقة صحيحة.  

وهذا ما يدفع للتأكيد على أهمية برامج التدخل املبكر في تنمية املهارات اللغوية لضعاف 
الس��مع والصم؛ ألن ذلك يس��اعد ذوي االختصاص في حتديد اخلدمات التأهيلية الس��معية 
واللغوية من خالل برامج التدخل املبكر التي تقوم على أس��اس اس��تغالل البقايا الس��معية 
لضعاف الس��مع والصم، واس��تخدام مناذج  طبيعي��ة في برامج التأهيل تش��تق من مراحل 
النمو اللغوي الطبيعية، مما يسهل عملية دمجهم في مدارس التعليم العام بنجاح واستكمال 
مراح��ل تعليم��ه العليا، وذلك تأكيدا مل��ا ورد عن )هويدي، 1997( وهذا يب��رر أهمية برامج 
التدخ��ل املبكر العالجية، والتي تهدف إلى تس��هيل وتدعيم منو األطف��ال الصغار عن طريق 
التدخل في الوقت املناس��ب قبل أن تؤدي اإلعاقة أو ظرف اخلطر النمائي إلى تغيير، أو رمبا 
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هدم منوهم وإمكاناتهم في املستقبل.

وبالنظ��ر أيض��اً للجدول )2( جن��د أن قيمة "z" ألبعاد االختب��ار )1، 3، 4، 5، 6، 7، 8( ، 
جاءت دالة عند مستوى )0.05(، في حن لم تكن قيمة "z" دالة لبعدي االختبار )2.9(، ففي 
البع��د الثاني اخلاص بتكرار الكلمات املكّونة من مقطع��ن مفتوحن )صوت صامت ثابت(،  
ولع��ل ذلك يرجع إلى ما س��بق أن أش��ار إليه )عماي��رة، 2000(، من أن األطف��ال قد يظهرون 
صعوب��ة في النطق تتمثل بوجود مجموعات متجانس��ة من األصوات ميكن تفس��يرها وفق 
عمليات صوتية تظهر في سياق صوتي محدد، كأن يقوم الطفل بحذف الصوت الصامت في 
نهاية الكلمة، أو اس��تبدال الصوت االحتكاكي بنظيره االنفجاري، أو في حذف بعض مقاطع 

الكلمة.  

كم��ا أن األطفال قد يخطئون في نطق أص��وات احلروف على الرغم من عدم وجود صفات 
ب��ن األص��وات التي يخطأون فيه��ا، إال أننا قد نرجع الس��بب أحياناً إل��ى صعوبة األصوات 
نفس��ها، وعدم قدرة اجله��از النطقي للطفل عل��ى التعامل معها ونطقها بش��كل صحيح، كما 
يتضح ذلك من عبارات البعد التاس��ع، حيث تظه��ر طبيعة أصوات احلروف املكّونة لكلمات 
العبارات، والتي أغلبها من احلروف احللقية صعبة النطق واملتتابعة داخل العبارة الواحدة 
مث��ال )أروح احلمام، أكلن��ا حلمة(. واجلدير بالذكر أنه من  خ��الل العينات اللفظية التي مت 
تس��جيلها لعينة الدراس��ة في أثناء التدريب، وجدنا أن بعض أفراد العينة يجدون صعوبة 
في البدء بتكرار مقاطع الكلمات، أو الوقوف على نهاياتها، وهذا يؤكد ما س��بق أن أش��ار إليه 
)الزريق��ات، 2005( م��ن أن ضعاف الس��مع والص��م يظهرون صعوبة في اكتس��اب بدايات 

ونهايات الكلمات، وكذلك صعوبة في تشديد الكلمات. 

وللتحق��ق من احتفاظ أف��راد املجموعة التجريبي��ة باملهارات الت��ي مت تدريبهم عليها في 
أثناء فترة تطبيق برنامج اللفظ املنّغم، مت حس��اب قيم املتوس��طات احلسابية واالنحرافات 
املعيارية ألفراد املجموعة التجريبي��ة على االختبار البعدي واملتابعة، وجدول )3( يوضح 

ذلك.

جدول )3( قيمة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة على االختبار البعدي 
واختبار املتابعة )اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة(

يتب��ن من النتائ��ج املوضحة في اجلدول )3( أن قيمة متوس��ط درجات االختبار البعدي 
ألف��راد عينة الدراس��ة ق��د بلغ )26.5(، في ح��ن بلغ قيمة متوس��طها على اختب��ار املتابعة 
)24.7(. وللتحق��ق م��ن أن هذه الف��روق دالة إحصائياً مت اس��تخدام اختبار ويلكوكس��ون، 

وجدول )4( يوضح ذلك.

قيمة االنحراف املعياريقيمة املتوسط احلسابينوع االختبار 

26.53.16االختبار البعدي

24.72.76اختبار املتابعة

5ن
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جدول )4( اختبار ويلكوكسون )Wilcoxon( لداللة الفروق بني درجات البعدي واملتابعة
)اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة(

يتض��ح م��ن اجل��دول )4( أن هن��اك فروق��اً ذات داللة إحصائي��ة بن درج��ات املجموعة 
التجريبي��ة عل��ى االختبار البع��دي واختب��ار املتابعة، حي��ث بلغت قيمة متوس��ط درجات 
أبعاد االختبار ككل )0.043(، وهي دالة عند مس��توى )0.05(، مما يشير إلى احتفاظ عينة 
الدراسة بأثر التدريب، وذلك بعد التوقف عن تطبيق برنامج اللفظ املنّغم باستخدام اإليقاع 

احلركي ملدة )شهر(.

ذل��ك االختالف يرج��ع إلى اختالف نوعي��ة البرامج التعليمي��ة التي يتلقاه��ا أفراد عينة 
الدراس��ة داخ��ل الروض��ة م��ن حيث حص��ص النط��ق وإس��تراتيجية التدريس واألس��لوب 

املجموعاتأبعاد
متوسط العدد)ن=5(

الرتب
مجموع 

الرتب
قيمة 

Z
مستوى 

التعليقالداللة

مقاطع صوتية مفردة 
مفتوحة 1 

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.030.042

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

مقاطع صوتية مفردة 
مفتوحة 2

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.070.038

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من 
مقطعني مفتوحني 

)صوت صامت ثابت(

00.000.00البعدي أقل من القبلي
غير دالة1.830.068 42.5010.00البعدي أكبر من القبلي

1البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من 
مقطعني مفتوحني 

)صوت صامت متغير(

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.040.041

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من ثالثة 
مقاطع )صوت صامت 

متغير(

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.060.039

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من مقاطع 
مفردة مغلقة

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.030.042

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات ثنائية املقطع
00.000.00البعدي أقل من القبلي

2.030.042
دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

كلمات مكونة من ثالثة 
مقاطع

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.030.042

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

عبارات مكونة من 
أربعة مقاطع

00.000.00البعدي أقل من القبلي
2.120.034

دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي

عبارات مكونة من  
00.000.00البعدي أقل من القبلي

غير دالة1.890.059 42.5010.00البعدي أكبر من القبلي
1البعدي يساوي القبلي

متوسط األبعاد
00.000.00البعدي أقل من القبلي

2.020.043
دالة عند 
مستوى 

0.05
53.0015.00البعدي أكبر من القبلي
0البعدي يساوي القبلي
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املستخدم في التواصل اللفظي، وما يتلقونه أيضاً من خدمات تأهيلية خارج الروضة. 

 وبالنظ��ر أيض��ا للجدول  )4( جند أن قيم��ة "z" ألبعاد االختب��ار )1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 
9(، كانت غير دالة عند مستوى )0.05(، في حن كانت قيمة "z" دالة عند مستوى )0.05( 
لبع��د االختبار رقم )5(، واملتعل��ق بتكرار كلمات مكّونة من مقاطع مفردة مغلقة، وهذا يتفق 
مع ما أشار إليه )الزريقات، 2005( من أن األطفال ضعاف السمع والصم يظهرون صعوبة 
في نطق املقاطع املغلقة، ملا تتطلبه من جهد في احلفاظ على صوت احلرف األخير )الصامت( 

مثل )نام(، حيث تعرف املقاطع املغلقة بأنها منتهية بصامت أو أكثر)عمايرة، 2000(.

وللتع��رف عل��ى اجتاه التغّير لدى كل فرد  من أفراد العينة التجريبية في األداء على كل فقرة 
من فقرات االختبار املستخدم، وكذلك بالنسبة للعينة ككل تعرض الباحثة اجلدول )5(: 

جدول )5( اجتاه التغّير لكل فرد من أفراد العينة التجريبية على كل فقرة من فقرات االختبار املستخدم
 في الدراسة )اختبار تكرار املقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع في عمر ما قبل املدرسة

أبعاد االختبار

مقاطع صوتية 
مفردة مفتوحة

كلمات مكونة من 
مقطعني مفتوحني 

)صوت صامت 
ثابت(

كلمات مكونة من 
مقطعني مفتوحني 

)صوت صامت 
متغير(

كلمات مكونة من 
ثالثة مقاطع )صوت 

ثابت متغير(
كلمات مكونة من 

مقاطع مفردة مغلقة
كلمات ثنائية املقطع

كلمات مكونة من 
ثالثة مقاطع

عبارات مكونة من 
أربعة مقاطع

عبارات مكونة من 
خمسة مقاطع

مجموع املتوسط 
احلسابي للدرجات

ن = 5
البنود

1أ
1ب

2

3

4

5

6

7

8

9

 
قبل 
12

6

7

4

3

4

1

0

1

0

3.8

بعد
14

8

10

6

5

10

7

4

4

2

7.0

قبل 
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بعد
11

3

5

4

1

7

3

1

3

1

3.9

قبل 
13

6

4

5

5

5

4

2

2

0

4.6

بعد
20

9

10

9

8

10

6

7

5

2

8.6

قبل
12

4

4

0

0

1

1

0

1

0

2.3

بعد
14

6

4

2

1

4

2

1

3

0

3.7

قبل
2

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0.5

بعد
6

3

3

3

1

5

3

2

4

3

3.3

قبل
7.8

3.2

3.2

1.8

1.6

2.0

1.2

0.4

1.0

0.2

22.4

بعد
13.0

5.8

6.4

4.8

3.2

9.2

4.2

3.0

3.8

1.6

55.0

مرح غش ل
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من اجلدول الس��ابق يالح��ظ تفاوت في أداء األطف��ال زارعي القوقعة في عينة الدراس��ة 
عل��ى فقرات اختبار تكرار املقاطع والكلمات لتقومي مهارات النطق قبل تطبيق برنامج اللفظ 
املنغم وبعده، ولعل هذا االختالف يظهر بسبب صغر حجم عينة الدراسة باإلضافة إلى عدم 
جتان��س العينة ف��ي وقت إجراء عملية زراعة القوقعة، وطبيع��ة اخلدمات التأهيلية املقدمة 
لهم، باإلضافة أيضاً إلى اختالف درجة الفقدان السمعي والفئة العمرية للعينة، وهذا يتفق 
مع نتائج دراسة )نقاوة، 2010( التي أشارت إلى وجود تفاعل بن احلالة السمعية والفئة 

العمرية في التقومي على أبعاد االختبار. 

بالنظر إلى اجلدول )5( جند أن املجموع الكلي لقيم متوسطات أدائهم على فقرات االختبار 
قب��ل تطبي��ق البرنامج )ل، ش، غ، ح، ر( على التوال��ي )3.8: 0.0: 4.6: 2.3: 0.5(، في حن 
بلغ املجموع الكلي لقيم متوس��طات أدائهم على فقرات االختبار بعد تطبيق البرنامج تواليا 

 .)3.3 :3.7 :8.6 :3.9 :7.0(

ومبقارنة قيم املتوس��طات احلس��ابية التي وردت في اجلدولن )1( و)3( نالحظ وجود 
فروق واضحة في قيم املتوسطات احلسابية جلميع أفراد عينة الدراسة بن االختبار القبلي 
واالختبار البعدي واملتابعة، وللوقوف على تلك الفروق فيما يتعلق بأداء أفراد عينة الدراسة 
عل��ى فقرات اختبار تكرار الكلمات واملقاطع س��يتم مناقش��ة ذلك بالتحلي��ل الكيفي، حيث إن 
هناك تغيرات يصعب حتديدها رقمياً، وال ميكن الوقوف عليها إال عن طريق املالحظة، والتي 

نعرضها كما يلي: 

نالحظ أن عينة الدراسة أظهرت أداًء مرتفعاً في البعد األول اخلاص بالتدريب على املقاطع 
الصوتية املفردة حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابي بعد التدريب على برنامج اللفظ املنغم 
)13.0( وه��ذا يرجع إل��ى أن األطفال في بداية تدريبيهم على املقاطع الصوتية املفتوحة يتم 
تدريبهم على نطق أصوات احلروف باس��تخدام اإليقاع احلركي منفصلة، والتي تتشكل بها 
احلروف حركياً، حيث يس��تخدم اإليقاع كوس��يلة للتأهيل والتسلية، فكلما جرب الطفل ذلك 

أكثر فإنه يكون قادراً على حتقيق تطور لغوي أكثر في املجال.

كم��ا أظه��ر أفراد عين��ة الدراس��ة أداًء مرتفعاً أيضاً ف��ي البعد اخلامس م��ن اختبار تكرار 
الكلمات واملقاطع، حيث بلغت قيمة املتوس��ط احلس��ابي ألداء أفراد عينة الدراسة )9.2( في 
تك��رار الكلم��ات املكّونة م��ن مقاطع مف��ردة مغلقة، ولعل ذل��ك يرجع لكون الكلم��ات املقدمة 
مكّون��ة م��ن ثالثة أحرف حتوي في وس��طها ح��رف علة؛ وله��ذا ترجع الس��هولة في نطقها 

)عمايرة، 2000(.

وإذا م��ا نظرن��ا إلى قيم��ة املتوس��ط احلس��ابي للفق��رة )1أ( و)1ب( جند تباين��اً بينهما 
)5.8 :13.00(، وذل��ك يرجع لعدد املقاطع املراد تكرارها في الفقرة )1أ( من ناحية ولكونها 
حت��وي على احلروف االنفجاري��ة )ت، ك، ب، د( واألنفية )م، ن( واملكّررة )ر(، حيث أش��ار 
آس��ب )Asp, 2006( إل��ى أن ق��درة األطفال على نط��ق هذه احلروف مرتفع��ة، وهذا يرجع 
لطبيعة اإليقاعات احلركية املساعدة لنطقها، أما احلروف التي ظهرت في الفقرة )1ب( وهي 
حروف احتكاكية )خ ،غ، ه�، ح، ...( فإن األطفال ضعاف السمع يظهرون صعوبة في نطقها، 
وإن أدوا حركاتها اإليقاعية بطريقة صحيحة، لكونها غير مرئية، أي: يصعب تشكيلها على 

الشفتن )عبيد، 2007(. 
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وإذا م��ا قارنا بن أداء أفراد عينة الدراس��ة في مهارات نط��ق الكلمات املكّونة من مقطع أو 
مقطعن، نالحظ أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بن قيم املتوس��طات احلس��ابية في الفقرة الثانية، 
والت��ي تش��ير إلى تك��رار مقطعن مفتوحن )صوت صام��ت ثابت( وفي الفق��رة الثالثة ذات 
العالقة بتك��رار الكلمات املكونة من مقطعن مفتوحن )ص��وت صامت متغير(، حيث بلغت 
قيمة املتوسط احلسابي للفقرة الثانية )6.4(، في حن بلغت قيمة املتوسط احلسابي للفقرة 
الثالث��ة )4.8(، وه��ذا يرجع إل��ى طبيعة مقطع الكلم��ات، حيث كانت كلم��ات الفقرة الثانية 
متكررة احلروف، مثل )بابي(، وهذا يس��هل على الطفل النطق، بخالف مقاطع كلمات الفقرة 
الثالث��ة، فقد كانت متغيرة في حروف مقطعيها مثل )ماش��ي(، فق��د يكون احلرف )الفونيم( 
املراد نطق الطفل له في أي من املقاطع هو السبب في ذلك، وخاصة تلك احلروف التي يصعب 
عل��ى الطفل نطقها، حيث الحظنا أن األطفال الذين يجدون صعوبة في نطق حرف )الش��ن( 

وجدوا صعوبة في نطق مقطع كلمة )ماشي(.

كم��ا أظهر أفراد عينة الدراس��ة أداًء منخفض��اً في البعد الرابع، واألبع��اد الثالثة األخيرة 
)7، 8، 9( وذل��ك نظ��راً لكثرة ع��دد املقاطع فيها ولكونها عب��ارات مكّونة م��ن كلمتن أيضاً. 
فقد أش��ارت )بن صديق، 2011؛ عبيد، 2007( بأن من أبرز املش��كالت التي يظهرها ضعاف 
الس��مع نط��ق الكلم��ات التي تتضمن العدي��د من املقاط��ع والتي تظهر كمش��كالت قرائية في 

الصفوف االبتدائية. 

إال أن��ه ميكننا القول إنه على الرغم من وجود التفاوت في األداء على فقرات االختبار فإن 
التف��اوت في أداء أفراد عينة الدراس��ة بن االختبار القبلي والبعدي، وحفاظ عينة الدراس��ة 
عل��ى أثر التدريب على برنام��ج اللفظ املنّغم، يؤكد فعالية اللفظ املنّغم في حتس��ن مهارات 
نطق أص��وات احلروف واملقاطع الصوتي��ة لدى األطفال زارعي القوقعة ف��ي الفئة العمرية 
)3 - 5( سنوات، وبذلك ميكن اعتماده كبرنامج أساسي في مرحلة رياض األطفال في تنمية 

مهارات االستعداد للقراءة والكتابة في املراحل التعليمية املتقدمة. 

تو�سيات الدرا�سة: 

بناء على نتائج الدراسة احلالية مت صياغة التوصيات اآلتية: 
تطبي��ق برنامج اللف��ظ املنّغم كبرنامج رئيس��ي في مرحلة ري��اض األطفال لألطفال  1 .

زارعي القوقعة املدموجن في مدارس التعليم العام. 
. 2 اس��تخدام اإليق��اع احلركي في تدري��ب األطفال على النطق س��واء عاديو الس��مع أم 

ضعاف السمع والصم. 
. 3 استخدام مبادئ تعديل السلوك في تنمية مهارات النطق واللغة لدى ضعاف السمع 

والصم. 
. 4 اس��تخدام اجللس��ات اجلماعي��ة ف��ي تنمي��ة امله��ارات اللغوي��ة والقائمة عل��ى مبدأ 

احملاكاة.

 البحوث املقرتحة:

مت اقتراح عدة دراسات تتعلق بنتائج الدراسة احلالية وهي: 
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. 1 فاعلية اس��تخدام برنام��ج اللفظ املنّغم في تنمية مه��ارات النطق لدى أطفال التوحد 
غير الناطقن. 

. 2 أثر التدريب باستخدام برنامج اللفظ املنّغم في تنمية املهارات القرائية لدى ضعاف 
السمع مبدارس الدمج )دراسة طولية( . 

. 3 تنمية مهارات النطق باس��تخدام اإليقاع احلركي ببرنامج اللفظ املنّغم لدى األطفال 
ضعاف السمع والتوحدين في مرحلة رياض األطفال )دراسة مقارنة(.

أث��ر التدري��ب باس��تخدام برنام��ج اللفظ املنّغ��م في ري��اض األطفال عل��ى االلتحاق  4 .
بالتعليم املتوسط لدى زارعي القوقعة )دراسة طولية( . 
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