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  :مقـــــــدمــــة

م المؤشرات على تقدم المجتمع واالهتمام بها وبأنشطتها من أه، تعتبر العناية بالطفولة       

تقارير التنمية البشرية التى تصدرها هيئة األمم [، وتشير تقارير الهيئات الدولية، هورقي

تتمـيز بأن ، بأن البلدان المتقدمة، ]وتقارير البنك الدولى عن التنمية فى العالم، المتحدة

  .بالبلدان النامية ةًمقارن، أطفالها أكثر تعليماً وثقـافة
  
بمجموعة من األنظمة و األجهـزة الحسـية  ، ولقد أنعم اهللا سبحانه وتعالى على اإلنسان    

والتكيف مـع  ، وإدراك وفهم ما يحيط به، التى تساعده على اإلحساس بالمثيرات من حـوله

حتى تمكنـه  ، البيئة التي يعيش فيها بما تتضمنه من مكونات مادية ووقائع وأحداث اجتماعية

ولذلك يعد الفقدان السمعي أوالبصري .  اكتساب الخبرات وتبادلها مع اآلخرينمن التفاعل و

وذلك لما للسمع والبصر ،  خطر أنواع الفقدان الحسى الذى يمكن أن يتعرض له الفـردأمن 

  .واالجتماعيمن أهميـة فى تشكيل مفاهيمنا ونمـونا النفسى 
  

وبدونهما يعيش اإلنسـان  ، عالم الخارجىاإلنسان على ال تاهما نافذ، السمع والبصرإن       

نظراً لمكانة هاتين الحاستين ودورهمـا  ، وعزلة عن الحياة، فى ظلمة مطبقة وصمت رهيب

" ، كما وصف اهللا سبحانه وتعالى بهما نفسه،  فقد كثر ذكرهما فى القرآن الكريم، فى الحيـاة

  . بصروان اهللا تعالى له كمال السمع وكمال ال" فهو السميع البصير
  
حيث يشعر الفـرد أنه فقد ، إن اإلعاقة السمعية تمثل شكالً من أشكال العجز والقصور      

بل وتعتبر من أشد أنواع اإلعاقة أثـراً علـى   ، حاسة من حواسه التى لها أهميتها فى الحياة

، فـي نفسـه   الثقـة هفقـد فضال عن ، لما تتسبب فيه من عزل الفرد عن اآلخرين، المعاق

  .بعض األعراض النفسـية واالجتماعيةمعاناته من و، صورة الـذات في رابواضط

إال أن ، ] ١٥[ وعلى الرغم من أن ثمة رعاية مبكرة للمعاقين سمعياً بدأت فى القرن الـ     

أول مدرسة لتعـليم األطفال  نشأة االهتمام الحقيقى الموجة إلى تعليم هؤالء األطفال بـدأ منذ

  تشاريز ميشيل" شائها إلى ـإن فيل ـيرجع الفض والتي، ]١٧٥٥[عام س ـالصـم فى باري
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تعـليم راهبتين فقدتا القدرة السمعية فى سن  Charles Michael "فـي نجـح   الذي 

" صـموئيل هـانيكى  "وأنشـأها  ، ثم أنشئت بعد ذلك أول مدرسة فى هامبورج بألمانيا، مبكر

 ـص  ، ١٩٨٦، عب د الم ؤمن   محمد[ درسة الصمفى إنجلترا فأنشأ م" توماس بريد وود " ويتبعه 

٨٠ [.  

لتنميـة النمـو اللغـوي     طريقـة الفربتونـال   توظيف  وفي الدراسة الحالية تحاول الباحثة

وسوف نستجلي ذلك عبر السـطور  ، لدى األطفال ضعاف السمع فى سن مبكرواالجتماعي 

  .والصفحات التالية

  

  :مشـكلة الـدراسـة
السمع يؤدى إلى اضطرابات أشد وقعاً على الطفـل المعـاق    يرى المختصون أن فقدان    

ألن تأثيره يؤدى إلى تأخـير المصابين بـه  ، عن كثير من اإلعاقات الحسية األخرى، سمعياً

وقصـورهم فـى   ، وإلى تعطيل القدرة على الكالم، من األطفال عن النمو فى مجاالت كثيرة

ة وسلوكية واجتماعية ونفسية بشكل مؤقـت  وإلى مواجهتهم لمشاكل تعليمي، النواحى اللغوية

  . ] ١٣٧ ـص، ١٩٨٨، يالقذافرمضان [  ودائم حسب ظروف كل منهم
  
فإن هذا ال يؤدى إلى تغير فى مجرى ، من قـوة السمع% ]  ١[ وإذا كان مقدار الخسارة  

ولكـن حينمــا تقتـرب    ، أو نشـاطه فى أى مرحـلة من مراحل عمـره، حياة الشخص

وفـى  ، فإن المشاكل والصعوبات تبـدأ فى الظهور% ]  ٣٠: ٢٠[ لسمع من نسـبة فقـد ا

هذه الحالة يجب استخدام اإلجراءات والوسائل الخاصة للمحافظة على العالقة بـين الفـرد   

وإذا حدث فقـدان ملحوظ للسمع فى الطفولة المبكرة فإن نمـو لغة الكـالم عنـد   ، والبيئية

  .] ١٤٥ ـص، ٢٠٠٢، عادل مراد[  الطفل يتوقف
  
وذلك بعد االكتشاف ، إلى عناية مبكرة يحتاج الطفل ضعيف السمع وفى ضوء ما تقدم فإن    

  و ـوذلك ألن اللغة والكـالم كما ه، وقبل أن يفوت األوان دون تعليمه الكالم، المبكر لحالته
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وهنا البد من إجراء الفحوص الدقيقة للكشف عن أسـباب ضـعف   ، معروف عملية مكتسبة

  .] ١٣٧ ـص، ٢٠٠١، عبد الرحمن سلیمان[ لسمعا
  

تميزهم عن ذوى السـمع  ولقد أشارت األبحـاث إلى أن المعاقين سمعياً لهم خصائص     

ومـن  ، من لديهم اضطراب فى الكالم أو اللغة التى لم تنجم عن اإلعاقة السمعيةأو، الطبيعى

كما أن تأخر اللغـة ، منطوقةاكتساب اللغـة ال ىعل م هذه الخصائص أن فقد السمع يؤثرأه

 ٢٣صـ، ٢٠٠٠ ،المعوقینرعایة اتحاد ھیئات  [سمـاع األصوات اللغوية فيعنه تدهور  ينجم

[ .  
  
ألنهـا أساسـية لالسـتقبال    ، وتعتبر حاسة السمع ضرورية وأسـاسية الكتساب اللغـة    

قدان السـمع  وتتوقف درجة تأثـير هذه الحاسة على اللغة والـكالم على درجة ف، الصوتي

  .] ٢٠٩صـ  ،٢٠٠٢، السماحي  فریدة[  والعمر
  
، مرحلة الطفولة المبكرة هي أسرع مرحلة في النمـو اللغوي تحصيال وتعبيرا وفهما إن   

فإن للنمو اللغوي في هذه المرحلة قيمة كبيرة في التعبير عن الـنفس والتوافـق الشخصـي    

ي هذه المرحلة تحصيل عـدد كبيـر مـن    ومن مطالب النمـو اللغوي ف، والنمو االنفعالي

ولذلك كان ، واستخدامها وربطها مع بعضها البعض في جمل ذات معنى، المفردات وفهمها

ومن هنا كان االهتمـام  ، المـدمرة التي تعوق هذا الجانب من النمو ثارهاآلإلعاقة السمعية 

  .]  ٢٠٩ ـص، ١٩٩٥، حامد زھران[  هذه اإلعاقة خاصة في هذه المرحلة ثارآللتغلب على 
  

تنمية أفكاره وتجاربـه   في وسيلة اإلنسان كما أنها، وحيث أن اللغة هي أساس التواصل    

ويكتسب بهـا  ، وعن طريقها تتقدم عالقة الفـرد مع اآلخرين في مجتمعه ،لإلبداعوإعداده 

م وينمى قدراته ومواهبه ويزداد وعيه وإدراكه وقدرته على المشـاركة فـي التقـد   ، خبراته

للتخاطب مـع   كما إنها أداته،  واللغة أسلوبه إلشباع ميله إلى االجتماع باآلخرين ، الفكري

  . ] ٣٥ ـص، ٢٠٠٢، فریدة السماحى[ اآلخرين وتعرفه أساليب التأثير فيهم
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مـارتين  " ويرى البعض أمثال العـالم  ، وتعتبر اللغة أيضاً هي أداة التفكير لدى اإلنسان    

Martine  "فاللغة هي بمثابـة الدعامـة األساسـية    ، ال يجوز الفصل بين اللغـة والفكر بأنه

 نبـأ ، لذلك يمكن القول، وعن طريق اللغـة يستطيع الفـرد أن يعبر عن أفـكاره، للفـكر

[  حيث يمكن لإلنسان أن ينقل أفكاره لآلخرين عن طريق الرموز اللغويـة ، اللغـة وظيفية

  . ] ١٣ ـص، ١٩٩٠، ادزرفیصل خیر ال

، فهي الوسيلة األولى في النمــو االجتمـاعي  ، وبما أن اللغـة هي أسـاس التواصل     

 .] Warren والتواصل معهم، دونها ال يستطيع الطفـل أن يخرج من عـزلته إلى اآلخرينبو
   1994, p. 25]   

اً تحـد وأيض، يعنى ذلك أن اإلعـاقة السمعية تؤدى إلى إعاقة النمـو االجتماعي للطفل     

على توافقــه   مما يؤثر سلباً، واندماجه في المجتمع، من مشاركاته وتفاعالته مع اآلخرين

 فـي وعلى قـدر اكتسابه للمهارات االجتماعية الضرورية الالزمـة لحيــاته   ، االجتماعي

، عب د المطل ب القریط ى   [ كما أنها تؤثر على النمـو االنفعالي والعـاطفي للطفـل   ، المجتمع
  .] ٣٣٧ ـص، ٢٠٠١

ولقد اعتمدت المحاوالت التي تبذل لعـالج أصحاب هذه اإلعاقة على اإلفادة من نمـو      

فإن هناك أيضـاً  ، فكما أن هناك تدريبات للعالج الكالمي، حاسة السمع في مرحلة الطفولة

اعتماداً على نمو ، والنطق الصحيح، تدريبات لتقوية قـدرة الطفل على التميز بين األصوات

وهناك برامج بأكملها اعتمدت علـى  ، عند الطفل] إدراك اإليقاع الموسيقى [ اإليقاع  حاسة

" اختـرع  ، السمعية وبصدد التغلب على مشكلة اإلعاقة. المزواجة بين إيقاع الكلمة والحركة

الصوت له خصـائص  " وهو يذكر أن ، " الفربتونال " طريقة  Guberina " بيتر جـوبرينا

ولو ركبنا صوت أو كلمـة ذات خصائص معينـة  ، أو الحركة لها خصائص ، وأن الجسم 
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، الجسـم وخاصة جسم الطفل ضعيف السمع فإن ، على حركة لها نفس الخصائص 

خـالل جسـده    ويستطيع أن يشعر بالصوت من، يستطيع أن يشعر باإليقاع الحركي للكلمة 

  جيدة بطريقة

  

 وسمع الكالم العادي يبدأ عند  [ HZ 13 ]ترددات منخفضة عند  وبما أن الموسيقى تسمع عند

 ( 20 HZ ) نه وأوبما أن الطفل ضعيف السمع لديه بقـايا سمعية مهما كانت درجة فقده للسمع

 نه إذاأ لى ذلكيترتب ع و، يستطيع أن يحس باإليقـاع الموسيقى أفضل من الحديث العادي

ــة   ــة منغم ــه الكلم ــا ل ــإن ذ، أعطين ــالم   ف ــديث والك ــى الح ــاعده عل ــك يس                           ل

]Guberina P., 1970, P. 3  [ .  

واستخدام ، مبكرسبق تتبلور مشـكلة الدراسة وتنحصر في كيفية التـدخل ال ومن خالل ما    

ه إلى حيـاة أفضل يزداد فيها التواصـل للطفل ضعيف السمع حتى نصل ب الطريقة المناسبة

  .مع اآلخرين

  :فانه يمكن إيجاز مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية موبناء على ما تقد 

المجموعة الضابطة من األطفـال ضعاف  فروق بين المجموعة التجريبية وهل هنـاك  -١

  ؟السمع الشديد بعد خضوعهم لتدريبات الفربتونال في النمو اللغوي 

المجموعة الضابطة من األطفـال ضـعاف   فروق بين المجموعة التجريبية وهل هناك  -٢

  السمع الشـديد بعد خضوعهم لتدريبات الفربتونال في النمو االجتماعي ؟

لتدريبات الفربتونال إلى باألطفال ضعاف السمع بعد تعرضهم  هل التدخل المبكر يصل -٣

  لعادي في النمو اللغوي؟معدل متقارب من األطفال ذوى السمع ا

تدريبات الفربتونال إلى األطفال ضعاف السمع بعد تعرضهم لهل التدخل المبكر يصل ب -٤

  معدل متقارب من األطفال ذوى السمع العادي في النمو االجتماعي؟
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واإلناث من األطفال ضعاف السـمع فـي    هل توجد فـروق بـين الـذكور     -٥

  عد خضوعهم لتدريبات الفربتونال؟ب )النمو اللغوي والنمو االجتماعي (

  
  

القياس التتبعي للمجموعة التجريبيـة فـي النمـو    جد فروق بين القياس البعدى وهل تو -٦

  اللغوي؟

القياس التتبعى للمجموعة التجريبيـة فـي النمـو    وجد فروق بين القياس البعدى وهل ت -٧

  االجتماعي؟

  

  :أھمیــة الــدراسـة
  :يترجع أهمية الدراسة إلى اآلت

وهـذه  ، دراسة الطفولة المبكرة من سن عام إلى ثالثة أعوام لألطفال ضـعاف السـمع   -١

رغم أهميـة  -في حدود علم الباحثة –لم تتطرق لهـا الدراسات حتى اآلن  ةمرحلة عمري

  .هذه الفترة في تكوين شخصية الطفل
اف السـمع فـي   اهتمام الدراسة بتحديد مـدى كفاءة طريقة الفربتونال مع األطفال ضع -٢

  .السن المبكر
يمـكن ، ومما ال شك فيه أن التغلب على عائق اللغـة الذي تتسبب فيه اإلعـاقة السمعية -٣

  .أن يكون مساهماً في تنمية جوانب أخرى تتأثر بتأخر النمو اللغوي
، من حيث إمكانية تنمية النمـو اللغوي، بنـاء على ما قد تصل إليه نتـائج هذه الدراسة -٤

فإن ذلك يشجع العاملين فـي  ، لنمـو االجتماعي لألطفال ضعاف السمع في سن مبكر جداًوا

  .هذا المجـال من اإلعاقة على استخدام طريقة الفربتونال
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فـان ذلـك سـوف    ، البرنامج في هذا السن في حالة نجاح التدخل المبكر بهذا  -٥

لك باإليجـاب على ممـا يؤثر ذ، يسـاهم في التصدي لمشـكلة ضعف السمع منذ الصغر

، فضال عن حل مشـاكل أسـرته  ، وعلى النمـو النفسي للطفل، النمـو اللغوي واالجتماعي

  .طبيعياً كالطفل عادى السمع ينمو نمواًويكون هناك فرصة كبيرة للطفل ضعيف السمع أن 

  

قد تكون نتـائج هذه الدراسة دعوة علمية للقائمين في مجـال اإلعاقات بالتـدخل مـع    -٦

  .في تدريبهمومحاولة استخدام طريقة الفرتبونال ، طفـال في هذا السناأل
  

  :أھــــداف  الــدراســة  
  :تحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يليت

التحقق من مدى فعالية وكفـاءة استخدام طريقة الفربتونال مع األطفال ضعاف السمع  -١

أعوام في تنمية النمو اللغوي  الشديد في مرحلة الطفولة المبكرة من سن عام إلى ثالثة

  .بعد نجاحه مع األطفال ضعاف السمع في مرحلة الطفولة الوسطي، واالجتماعي

التحقق من أن التدخل المبكر ببرنامج الفربتونال مع اإلعاقة السمعية في هـذا السـن    -٢  

  .إلى النمو الطبيعي بهى الطفل الفرصة في نمو قد يصل ويعط، يجنى ثمـاره

في النمـو  ضعاف السمع  لاألطفا منواإلناث فروق بين الذكور  وجودلتحقق من ا - ٣   

  .)سنوات  ٣-١( في السن من اللغوي واالجتماعي بعد تدريبهم
  

  :مفـــاھــیم  الـدراسـة  

  :Hard of Hearingالسـمع  ضعيف - ١

، اللطيـف   السيد عبـد و، لرعاية الصم العامة االتحـاد النوعي للهيئات: اتفق كل من      

الذي فقــد السـمع   :  " على أن الطفل ضعيف السمع هو-جابر عبد الحميد وعالء كفافىو

 بدرجة أقل باستخدام وظيفتهاع ـويمكن أن تؤدى حاسة السم، ديسبل]  ٩٠[ بدرجة أقل من 
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الس  ید  –٣ص ـ ، ١٩٧٣، لرعای  ة الص  م  العام  ة للھیئ ات   االتح اد الن وعي  "[معينات سمعية

  ،عبد اللطیف

  . ]١٤٨٧صـ،١٩٩٠،افىفكالحمید وعالء  دجابر عب،١٢صـ،١٩٩٤
  
  
  
  :Languge Developmentاللغوي النمـو  -٢

د الحميد وعـالء الـدين   من  جابر عب ومن هنا اتفق كل، و اللغةالنمو اللغوي هو نم      

وهى وسـيلة  ، هي عبارة عن نسق من الرموز االتفاقية:"على أن اللغـة ي مكارثو، كفافى

الحمی د وع الء    دج ابر عب   [ " بين الفـرد واآلخـرين والتعبيـر عـن مشـاعرهم       التواصل
  . ] ٢٢صـ،١٩٩٠،فیصل خیر الزراد ،١٩١٨صـ،١٩٩٠،كقافي

  
حيث ظهـرت نظريـات   ،امتد حول نشأتها وتطورها  وهناك اختـالف بين العلمـاء      

ومنها من يري أنها ، اعديدة  منها من يرى أن اللغة وحياً من اهللا الذي علم آدم األسماء كله

االختـالف إلى بعض الموضوعات المرتبطة باللغة مثل التفكير  الطبيعة وامتد ةنتيجة لمحاكا

 أم ل [ لهذه االختالفـات كـان مـن الصـعب وجـود معنـي محـدد للغـة         ، والمشاعر
  ]. ٤٩صـ،١٩٩٥،محمود

  
  :Social Developmentاالجتماعي النمـو  -٣

كاميليا و ،Hurlock Elizabeth واليزبيث هورلوك ،العيسويمن عبد الرح يتفق كالً من     

 التـي السمات  فينمـو الفـرد  ":هو النمو االجتماعي أن تعريفعلي  وآخرون عبد الفتاح

تمكنه من التفاعل االجتماعي والتعـامل مع اآلخرين وهو يعتبر درجة من التحــرر مـن   

 ،١٩٨٧،عب د ال رحمن العیس وي   " [ية الفـرد أو استقالل، نالحـاجة أو المسـاعدة من الراشدي
  ]. ٦٧صـ، ١٩٩٩كامیلیا عبد الفتاح وآخرون - ,p.266 Hurlouk E., 1983  - ١٩٢صـ
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Verbo - Tonal :  طريقة الفربتونال اللفظ المـنغم   -٤

 وجوبرينـا  ،الصــم وضـعاف السـمع    وتدريب الجمعية المصرية لتأهيل: اتفق كالً من

Guberina:  إحـدى الطرق الحـديثة لتعلـيم  ":من الباحثين بعد ذلك على أنها وتبناه الكثير

، المجتمـع  فـي مهما كانت درجة فقده للسمع بهـدف دمجه ، الطفل المعاق سمعياً الكـالم

  طة ـوتتضمن هذه الطريقة مجموعة من التدريبات تقـدم للطفـل باستخـدام النغمات المتراب

  

ـ ، والحركات الجسدية، وسيقىـمعن طريق الذبذبات الصوتية واإليقاع ال يل هـذه  ـوتوص

الجمعی ة  [ "باستخدام جهاز خاص يسمى  سوفاج ، للطفـلالسمعي  فـالطي النغمات حسب
  . ] Gubreina P.,1972,p. 2 – ٣صـ،٢٠٠٤،السمع وتدریب الصم وضعافالمصریة لتأھیل 

  

  :حدود الدراسة

 اإلطار الزمني، أدواته، عيناته، هأسئلة البحث وفروض( تقاس حدود هذه الدراسة  بمتغيرات 
حيث أن اختالف هذه المتغيرات  يؤدى ) وكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة، والمكاني 

  .ويقوم العمل في ضوء المتغيرات  سالفة الذكر. ومعالجة الدراسة مالمحإلى اختالف 

  

www.hsah.net/dr 
  محمد عوده...اإلكلینیكيالنفسي  األخصائيموقع 
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