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وذلك  ،الحاليةلها صـلة بالدراسة  التيفي هذا الفصل سوف نستعرض الدراسات السـابقة 

 ،منهامجـال متغيرات الدراسة لالستفادة  فيلها  عأتسوما  ،الباحثةمن خالل ما اطلعت عليه 

توصـلت   التيواالستفــادة من النتـائج  ،دواتواألواختيـار العينة  ،الفروضوضع  في

وسـوف نسـتعرض    ،والمقترحـات وأيضـاً االستفادة من التوصيــات   ،الدراساتإليها 

ويمكن تصـنيفها إلـى    ،األحـدثمن األقدم إلى  الزمنيالسابقة طبقـاً للترتيب  تالدراسا

  :التالية الثالثة المحاور

  .السمعلدى األطفال ضعاف  اللغوينمو دراسات اهتمت بال:  المحــــور األول* 

  .السمعلدى األطفال ضعاف  االجتماعيدراسات اهتمت بالنمو :الثانيالمحــــور * 

لفربتونال مع ا باستخدام طريقةدراسات اهتمت :المحــــور  الثــــــالث * 

  .األطفال ضعاف السمع 

  :من التفصيل بشيءنعرض لكل حمور منها  يليوفيما 
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  ور األولــــــحـالم
  

  دراسات اھتمت بالنمو اللغوي لدى األطفال   
  ضعاف السمع 

     :المحوروفيمايلى نستعرض دراسات ذلك 

اللغة لدى  موضوعها بدراسة":,Carline, - Zorfass )  ١٩٨٣(فاس ركارينل وزو"قام       

اإلشـارة  اللغة بطريقة  تعلممقارنة  واستهدفت، الكالم  إلى اإلشارةالطفل ضعيف السمع من 

تحقق من هذا الهـدف  لول ،عادى السمع للدى الطفوطريقة الكالم  لدى الطفل ضعيف السمع

 وأظهرت ، في سن المهد طفالً ٥٠ مكونة منعينة المالحظة الطبيعية على   استخدم  الباحث

قبل نمو نمو ت لغة اإلشارة لدى الطفل ضعيف السمع  أن :التاليةالنتائج المعالجة اإلحصائية 

  . ] Carline,- Zorfass,1983[ الكالم لدى الطفل عادى السمع
  

عـن تحليـل   دراسة  ):١٩٩٥(" Elrifaie - Kotby ونهلة الرفاعى قطبيناصر  "أجري     

حليل خصائص اللغة عـن  ت إلىضعاف السمع وهدفت الدراسة  األطفالخصائص اللغة لدى 

واستخدم ) إناثا ١١(و)ذكورا٩ً(العينة من تتكونو، السمعلدى ضعاف  ديناميكيطريق االيرو

 A.P.A. (Auditory Perceptul(االدراكـى السـمعي    مالتقييبطارية  األدواتالباحثان من 

Assessment, النتائج عن وأسفرتالصوت  وتحليل:  

ونقص  الهوائيعن وجود زيادة دالة للضغط تحت  أسفرنه بالتحليل االيروديناميكي أ -

  .إلى تأثر العملية التنفسية رمما يشيالحلقي رنين ال

 . ذر بين النطق وإصدار الصوتوجود تآ -

   .]Kotby N.,- Elrifaie  N., 1995[ة دالة لطول فترة المقطع والجملةوجود زياد -
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تشير إلى الفنـون   التي في دراستهم): ١٩٩٥ Eubanks,et.al (وآخرون أوبا نكس"  أوضح 

ولقـد  ، و اللغوي لألطفال ضعـاف السمع أو الصــم كلغـة مرئية تساعد في تنمية النمـ

ثنين من فصول مدرسـة ابتـدائي   ا ركزت الدراسـة على الممارسة األولية مع عـدد من

 :ــخدم عـدد من األدوات مثلواست، )الصف األول -روضة األطفـال ( لإلعاقة السمعية 

وأسفرت .]بيانات الدراسية ال -أدوات لجمع المعلومات  -المقابالت  -المالحظة بالمشاركة [ 

وذلك من ، هؤالء األطفال علىأن المدرسين لهذه الفصول لهم القدرة على التأثير  عن النتائج

خالل النواحي التي تتعلق بالمشاعر األساسية حتى يتم التمكن من تنمية اللغة وإيجـاد الشكل 

ويظهر ذلك فـي األعمـال   ، وتمتد العالقة إلى إدراك النواحي الداخلية لهم، الصحيح لبنائها

  Eubanks, et.al, 1995]. [اللغةالفنية المختلفة التي استخدمت لنمـو مفردات 

  

 عتبارعن لغة اإلشارة على ابدراستهم ): ١٩٩٧( .Preisler,et.alخرونوآ رلوقام برسي      

لـى  أنها هي اللغة الرئيسية لالتصال مع األطفال الصم في السويد و اآلن يـتم التركيـز ع  

ه من األطفال و من هنا تضمنت هذه الدراسة عين التواصل اللفظي مع األطفال ضعاف السمع

ع لكي توفر نموذج من عمليات التفاعل بين الصم و ضعاف السمع ـعاف السمـالصم و ض

 طفـالً ) ١٢( ،)سنوات ٧: ٢( منتتراوح  طفالً أعمارهم ) ١٥( و كان عدد األطفال الصم 

أدوات تتدرج مابين المالحظة المباشـرة و   مر و استخدم الباحثونضعاف سمع في نفس الع

 متعامان و المالحظة تقوامها  المسجلة و التي استخدمت في مراكز عالجية في فترة زمنية 

أن استخدام اللغة يكون محاولة أساسية لألطفال حتـى  : أظهرت النتائجو.في ظروف طبيعية

 ةوسـيل  هـي أيضـاً  و، اركة اآلخرينـحاديث و مشفي األ ةيتوفر لهم القدرة على المشارك

وما تـم   بالذات  واحي االجتماعية و تنمية الشعورـإيجابية تلعب دور أساسي معهم في الن
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 هو يعبر عـن اتجاهـات إيجابيـة تجـاه    واب المراهقين تأثيره من نماذج لالتصال مع الشب

أن اللغـة  المجتمعي حيث  ال تركز على النموذجـو نماذج االتص، االستمتاع بلعب األدوار

   . ]Preisler, et.al ,1997[ترتكز على هذه الحقيقة
    

شملت عدد مـن   التي  : )١٩٩٧( " Gioia, et . al وآخرونجويا " حين أن دراسة  في     

وهـدفت الدراسة إلى التركيـز   ،سنوات]  ٤ :٣[ ما بين سن  تتراوح أعمارهم ،األطفـال

واالعتمـاد على أن  ،األطفالوالتنميـة اللغوية لهؤالء  ،اتمن الخبرعلى مـدى االستفادة 

 ،اللغويةتساعد على التنمية  وهذه المرحلة المبكرة  في تأثيرها الفعالالخبرة والمعرفة لهـا 

المقابالت للتعـرف   -المالحظة : [ الدراسةولقد استخدمت هذه  ،االجتماعيوكذلك السياق 

قاعدة مـن  واعتمدت هذه الدراسة على ] واالتجاهات -تالمعتقدا –على المسارات المختلفة 

 فـي أن تأخر هؤالء األطفـال   :الدراسةنتائج أوضحت و ،كاملم امعلومات تكونت خالل ع

وتشير النتـائج   ،فقد السمعأال وهو  ،التعليميرجع إلى وجود عائق لهذا  ،اللغةالنطق أو تعلم 

وإنهم على اتصـال  ،شهور]  ٨[  فيكلمة  ] ٢٥[ أيضاً أن هؤالء األطفال اكتسبوا أكثر من 

وتأكــد الدراسـة علـى أهميـة دور      ،كالميةالصوت واإلشارة بخمس أو ست جمل  في

     .] Gioia,et al ,1997[والمتابعةالمساعدة والتلقين  فيالبيت  فيومشاركة الوالدين 
                         

عالقة بين لا دراسة عن : )١٩٩٨( ,Obenchain, et al  آخرونو اينأوبنش"  جريولقد أ     

وذلـك علـى    ،اًشهر]  ٣٦[ في عمـر  لألطفال ضعاف السمع اللغة صوخصائ نمو الكالم

ـ ـوتتراوح أعم ، السمعطفـالً من ضعاف ]  ١١٩[ عينة من األطفـال عددهم  ا ـارهم م

ـ  واللفظـي  وتيـالصوتم فحصهم من الجانب  ،شهـر]  ٢٣ :١٦[ بين سن   ،ومـوالمفه

 الثـاني نهاية العام  فيوأظهرت النتائج أنه  .المفاهيم في نمائيالعينتين بذكاء  لتاك تيزـوتم

  :يليما  من النتائج تضحاو ،الخصائصمن الحياة يمكن تنمية هذه 
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  .الصوتينسبة عالية من التعبـير  •

  ويتضمن كلمـات ،اللفظيالتعبير  •

  .المفرداتنسـبة عـالية من  •

  .اللغويواالنسجام  ،لنغمةا فينسبة من النمو  •

 .اللفظيةنسبة عالية من المقاطع  •

  .إليماء واإلشارات المختلفةاالنطق مع السياق العام من خالل  •

استخدام مع  السمعلهذه الفئـة بدرجة أقل من فقد  مستقبليبؤ تنوتشير النتائج أيضاً إلي     

  .[Obnchian,et al, 1998] الوالدينبواسطة  اللفظياالتصال 
       

التي هدفت إلـى    بدراستهم  ):١٩٩٩("  Mayne - Alison,et al  وآخرونماين "  وقد قام 

 ،طفـالً ]  ١١٣[ عينة مكونة مـن  على  معرفة العالقة بين عمر الطفل والقدرة على النطق

الباحث اختبـار   واستخدم السمعشهراً من ضعـاف ]  ٣٧ :٢٤[ تتراوح أعمارهم من سن 

 وأنه ،الطفلوالقدرة على التعبير ترجع إلى عمـر  ،النطقأن :النتائج  للنطق ولقد أوضحت

واإلحساس المعرفي شهور من خالل إدراك الطفل ]  ٦ [التعرف على فقـد السمع قبل يمكن 

  . [Mayne - Alison,1999 ]ن المثيرات التي حولهمأو أكثر  ةأو عدم اإلحساس بواحد

  

لمعرفة بعـض   دراسة : )١٩٩٩( ,Yashinga,et. al "آخرونيوشنجا و" من لك أجريو   

  هدفت إلى التعرف على التشابه بين األطفال والتي، و لألطفال ضعاف السمعـخصائص النم

طفـالً أصـم   ) ٧٢(علي عينة قوامها، مهامالببعض  من خالل التدخل الصم وضعاف السمع

ودرجة فقد ، العمر قسمت العينة إلى مجموعتين متماثلتين في ولقدطفل ضعيف سمع ) ٧٨(و

  .السمع

 .شهور]  ٦[ أطفال صم وضعاف سمع في عمر ما قبل  )أ( 
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 .شهراً]  ١٨: ٧[ أطفال صم وضعاف سمع في أعمار ما بين  )ب(

حيث أظهرت النتائج  ،شهور]  ٣: ٢[ لتدخل ببعض المهام وذلك لمدة تتراوح ما بين وقد تم ا

ة التعبيرية واالسـتقبالية والنمــو االجتمـاعي    في اللغـ تأثيرات متباينة أن فقد السمع له

 ٦وأن األطفال الذين في سن أقل مـن  ،  والمفردات وفهـم وإدراك المواقف والتنمية العامة

وذلك يوضح أن التدخل المبكر ، شهور ٦تميزوا عن األطفال في سن ما بعد  اشهور اظهرو

ر اللغة يرتبط بالتـدخل المبكـر   وان تطو، مع اإلعاقة السمعية أفضل من التأخر في التأهيل

  . [Yashinga, et .al, 1999 ] ودرجة الفقد السمعي

  

 دراسـة  : )٢٠٠٠( Kreimeyer - Kathryn "و كاثرين  كريمير" من  أجري كل كذلك     

 بتدائيـة الافي المرحلة  عن المساعدة االجتماعية واألكاديمية لألطفال الصم وضعاف السمع

 ،اللغـوي اء على النمو حوضعاف السمع مع األص ،الصـمطفال دمج األ أثرللتعرف على 

الباحثـان مـن    استخدم ولقد، صحاءواألصم السمع والاإلنجاز لدى األطفال ضعاف دافع و

أنه أثنـاء   :أوضحت النتائجو ،اللغوياختبار للنمو  اختبار معدل اإلنجاز و األدوات للقياس

بين الجماعات الطالبية  االجتماعيالتفاعل  يفظهرت زيادة  ،المدرسة في األكاديميالنشاط 

 -Kreimeyer].[ بيـنهم  وأن معدل اإلنجاز مرتفـع  ،األصحاءمن الصم وضعاف السمع مع 

]Kathryn, 2000   
  

إلـي   : )٢٠٠٠(Calderon - Rosemary "روسمارى  ،كلدرون" من  وهدفت دراسة كل  

وذلـك   ،السمعنمو للطفل ضعيف تأثير وجود الوالدين وغيابهم على بعض جوانب ال معرفة

ولقد أكـدت النتائج التأثير اإليجابي لتواجد  ،سمعطفـالً ضعيف ]  ٢٨[ على عينـة قوامها 

وأن درجة األطفال ضعاف السمع  ،التواصلالوالدين في مهارات القراءة المبكرة ومهارات 
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وإن األطفال الذين  ،الدينالولتنبئ بلغة إيجابية ونمو أكاديمي في ظل وجود لكانت أكثر تأكيداً 

  [Calderon - Rosemary; 2000] .تحصيالليسوا داخل بناء أسرى كانوا أقل 
      

بتوضـيح  ): ٢٠٠١" ( Lederberg -  Amy R  ليـدريبرج و إمـى  " دراسة  واهتمت     

وهدفت الدراسة إلى تعليم .مرحلة ما قبل المدرسة فيمهارات تعليم الكلمة لألطفـال الصم 

ت النطق للصم وضعاف السمع عن طريق مالحظة قدرتهم حتـى يتعلمـوا كلمـات    مهارا

]  ٥ر٦:  ٣[ سن  فيوتمت الدراسة على عينة أطفـال ، جـديدة من خالل سياق الحـديث

واسـتخدمت  .طفالً من ثالث مستويات من مهارات تعلم الكلمات ]  ١٨[ عددهم ، سنوات 

 فيوجـديدة عليهم مع استغالل قدراتهم الذاتية  تمكنهم من اكتساب كلمات غريبة إستراتيجية

، طفالً تعلموا كلمات من خـالل سياق الحديث]  ١١[:أنوأوضحت النتائج . التعلم واالكتساب

وبسرعة عندما تم استدعاء ذاكـرتهم  ، خمس أطفال كانوا قادرين أن يتعلموا كلمات جديدة و

اكتسـبوها   التيكلمات هؤالء األطفال  ونجـد أن . طفـالن لم يتعلموا أى كلماتو ،القديمة

 أن قترح الباحثانا ولذلك، تعود إلى قدرتهم على التعلم و مـدى المفردات اللغوية المتاحة لهم

تعلم هذه الكلمات مكتسبة حتى عندما يكون األطفـال متأخرين في مجـال  إستراتيجية تكون

  [Lederberg - Amy R.; 2001]. البيئة نفس  فيتعلمهم اللغة وأن يتم ، النمـو اللغوي

     

إلى تحديد مدى النتائج المتوقعة في :   )٢٠٠١" ( Mayne et. alماين " تطرقت دراسة وقد  

وكذلك األكبر سـناً الذين يعانون من ضـعف  ، عملية التنمية اللغوية لألطفال منـذ الوالدة

ح أعمارهم ما بين وتتراو، طفـالً ضعاف سمع]  ١٦٨[ وشملت عينة الدراسة على ، سمع

تكافؤ وترابط بين كال العينتين في درجات وجود  :النتائجوأظهرت  ،شهراً]  ٢٢ :٨[ سـن 

وأشارت الدراسة إلى وجود إيمـاءات  ، وتتضمن بعض الجمل الغير مفهومة، التقبل اللغوي

إال أن التنوع وشكل االتصال والمرحلة العمرية ودرجة فقد السمع جعلـت  ، وإنتاج عبارات
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 ،المعنـى وعدد الكلمات عـديمة  ،األصواتمن  درجات في كلـتتشابه الو، وجود فروق

:  ١٤[ لفئة العمرية من سـن  ]  ٣٣[ و، شهور ]  ١٠:  ٨[ للفئـة من سن ]  ٧[ وعددها 

  [Mayne et. a 2001].شهر ]  ٢٢:  ٢٠[ للفئة من عمر ]  ١٠٢[ و، شهر ]  ١٦
  

بدراستهما عن  ):٢٠٠١("  Easterbrooks et .al رونوآخ استربروك" من  كل قام ولقد     

في مرحلة ما قبـل   ، السمعمع األطفال الصم وضعاف  اللفظي في التطور أثر اختالف النوع

مالحظـة أراء آبـائهم    من خالل ،اللغويةالتنمية  فيس ـدف معرفة دور الجنـبه ،المدرسة

 مواسـتخد  ، ]طفالً إناث  ٤٢ - ذكورطفالً  ٢٨[ عينـة قوامها وذلك علي  وتقيمهم ألبنائهم

أن الذكور كانوا أكثر  ،:وأوضحت النتائج ،ومقياس لقييم اللغة  ،مقياس معدل اإلنجازالباحثان 

ال تشـجع  سمات واضحة  لديهم أن الذكور واقر آبائهم، في معدل االنجاز استجابة من اإلناث

 النـواحي ثر ذلك علـى بعـض   أد ولق ،علي الذكور اإلناث لقد تفوقت لغة ،علي إدخال اللغة

ولكـن  ، عملية تنمية اللغة لدى ضعاف السمع  فيالنتيجة العـامة كانت إيجابية  و، المزاجية

 .Easterbrooks et]. أن األفراد لهم موقف من فاقدي السمعو القصور في هذه الدراسة ه احد

al 2001]  
    

عـن اختبـار مـدى     دراسة: )٢٠٠١" ( Gioia - Barbaraجويا و باربرا"كل من  وأجري 

 ]٤:٣[ما بين  وأعمارهم تتراوح، أطفاالاكتساب التعلم األدبي لعينة من األطفال عددهم ثالثة 

، األطفـال  تطبيق البرنامج المعـد لهـؤالء   فيواستغرقت مدة الدراسة عام كامل ، سنوات

، ة السـابقة لهـم  لك الخبرة الكتابيوكذ، أهمية التفاعل بين هؤالء األطفال :ويتضمن البرنامج

إال أن ، ويركز البرنامج على العالقة بين التنمية اللغوية والخبرة األدبية لهـؤالء األطفـال  

 أوجدت فروق جوهرية  والتي ،الممارسةبناء  فيأظهرت نسبة صغيرة من التغيرات النتـائج 

ا أن واسـتطاع إال أن األطفــال   ،والنصائح ،الخبريةهذا الجزء النـاتج عن المشاركة  في
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 - Gioia] .العاديدرجات تتناسب مع الطفل  حققواوأن األطفـال  ،عن اللغةيتعلموا التعبير 

]Barbara; 2001   
  

قـد قامتـا بدراسـة     : )٢٠٠٢" ( Suzanne  - Giselaسوزانا و جيزال " حين أن  في    

، ن سماعاتالسمع وبين األطفال ذوى فقد السمع الذين يستخدمو ألطفال عادييللمقارنة بين ا

تتراوح ، طفـالً]  ٢٢[ وذلك على عينـة عددها ، ومعرفة أثر السماعة على اكتساب اللغة

وقـد أظهـرت    .مبكـر السماعات في سن  واستخدموا ،سنوات]  ٣ :١[ أعمارهم من سن 

سن مبكر تساعدهم علـى اكتسـاب    فيأن استخدام السماعات لهؤالء األطفـال : النتـائج

بمستوى  ةًولكنهم أكثر بطئـاً من األطفال األصحاء في السمع مقـارن ،منطوقة بلغةالتحدث 

  .[Suzanne -  Gisela; 2002] منهماألداء لكل 

  

ودراسة ، بتقديم برنامج ألمهات المعوقين سمعياً): ٢٠٠٢" (أمل عبد الرحمن " وقامت     

بـين تـدريب   وذلك بهـدف كشف العالقة ، ألطفالهم ضعاف السمع أثره على النمو اللغوي

أمـاً  ]  ٢٥[  ولقد تكونت العينة من، على النمو اللغوي ألطفالهم التدريب ذلك وأثراألمهات 

]  ٦ :٣[ وتتراوح أعمارهم من سن ، أماً لطفل ضعيف السمع]  ٢٥[ و، لطفل عاديي السمع

 ،"بورتـاج  " واستخدمت الباحثة اختبار اللغة وقائمة  ، شديدةودرجة فقدهم للسمع  ،سنوات

علـى  واألطفال عاديين السـمع   وجود فروق بين األطفال المعاقين سمعياً :وأظهرت النتائج

، عبـد الـرحمن  أمل [   التجريبيةلصالح المجموعة  جتالبوروقائمة المراجع  ،اللغةاختبار 

٢٠٠٢ [.  
      

التـدخل المبكـر  عن  دراسة : )٢٠٠٢" ( Yoshinga, et. al خرونوآ ياشنجا"  وأجري   

Early Intervention  ًولية للغـة  ـوالتي هـدفت من خالل الدراسة الط، مع المعاقين سمعيا

ولقـد  . المشاعر االجتماعية إلى التحقق من مدى تأثر النمو اللغوي بالتدخل المبكرو والكالم
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ويتـأثر بعامـل   يتحسن بالتدخل المبكر  النمـو اللغوي يكون :ت نتائج الدراسة أنـأوضح

   [Yoshinga, et. al, 2002] .فقد السمع ةدرج وكذلك، العمر

قام بدراسة مهارات اللغـة  ) : ٢٠٠٣( ,Svirsky, et .alفي حين أن سفرسكي وآخرون     

 ،طفالً) ٤٤(وذلك علي عينة قوامها، عند األطفال الصم قبل وبعد عملية زراعة قوقعة لألذن 

وتم خضوعهم لعملية زراعة  ، يعانون من الصمم إما منذ الميالد أو قبل عمر ثالث سنوات

منذ الطفولة حتى سن ست  وتم تقيم التطور اللغوي لديهم ،قوقعة لألذن قبل عمر ست سنوات

واستخدام استراتيجيات ، مقاييس اللغة التطوريةالتدخل المستمر ب تتقسيما استخدامب ،سنوات

بين األطفال  متأخرةالعلي أن التطور اللغوي في مرحلة الزرع  : ولقد دلت النتائج، التحفيز

  ]. Svirsky,et.al,2003[قد تطور بكفاءة وسرعة ملحوظة

  

بدراسة اللغة ومفهوم الكـالم لـدى   :  )٢٠٠٣" ( Dahl,et.al وآخروندهل " قد قام و      

وهـدفت دراستهم إلى معرفة إذا كان فقدان السمع النـاتج عـن   ، سمعياً اقيناألطفـال المع

وذلك على ، ومفهوم الكالم بعد استخدام السماعات، النمو اللغوي يؤثر على الوراثية العوامل

أوضـحت  و .تدريبهم بعد ارتدائهم السماعات المساعدةحيث تم ، طفالً]  ٥٢[ عينة قوامها 

وامل ـمع األخذ في الحسبان أهميـة الع، طفالً]  ١٥[ ح في ـأنه حدث تغير واض: النتائج

  .Dahl ,et. al, 2003][ ى تنمية اللغةاألخرى التي تكون معروفة بتأثيرها عل
  

باسـتخدام إطـار   :   )٢٠٠٣" ( Bebko, et.al آخـرون بيبكو و" هذا وقد قـام كالً من    

بهـدف   ،لتقييم مهارات االتصال الشاملة لألطفال المعاقين سـمعياً ، ]٢٠٠[البراعة اللغوية 

وتطوير إطار البراعـة   ،اللغويوالمساعدات لوسائل االتصال  ،التنميةالبحث عن اتجاهات 

وتم ، وكنداوتضمنت العينة من أطفال ضعاف السمع من الواليات المتحدة األمريكية  ،اللغوي

  :تقسيمهم إلي
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  .أطفال صم وضعاف سمع قبل عمر ست أشهر -     

  شهراً ١٨-٧أطفال صم وضعاف سمع بين عمر  -

 ،اللغويـة يم المهارات يقـلت [L. P. P. 2 ]ت المبكرة درا اختبارات القــ الباحثون واستخدم 

اء من حمن المعاقين سمعياً واألص التنموية لهذا االختبـار على كلوقد تم اختبار االتجاهات 

وما يتضمنه من مهارات  ] L.P.P.2[البراعة اللغوية إطـار  إن :وأظهرت النتائج. األطفال

 ولكن كوسيلة  ،اللغويةميـة يمثل منفعة فقط كمقيـاس أو أداة للتن لغوية ووسائل مستخدمة ال

ولقد ،  لدي األطفال ضعاف السمع والمهارة المبكرة في الكتابة ،اللغة فياإلنجاز  دافع لتنمية

  ] .[Bebko,et.al , 2003 والناحية االجتماعية، اظهر األطفال تطوراً في اللغة المعبرة 

  

قـاموا بدراسـة   :   )٢٠٠٣" (  Yoshinga, et. al آخـرون يوشنج و" حين أن  في       

 هـؤالء  تمهيداً لعملية تدخل ناجحة مع وذلكما يحتاج له األطفال ضعاف السمع  الكتشاف 

لمفاهيم واللغة و المشاعر لألطفـال المعـاقين سـمعياً    ا لتنمية دراسة طولية وهي، األطفال

ورادو كول" برنامج  واستخدم، اًشهر]  ٢٠: ٢[ والعاديين على عينة أعمارهم تتراوح من سن 

" [ C. H. I. P.]  ،١٩٩٤(وأوضحت النتـائج بعد دراسة طويلة منذ عام ، لتدخل المنزلي ل (

أمدتنا بمعلومات عن كيفية إيجاد عالقات مختلفة باستخدام  :تيةاآلالنتائج  )٢٠٠٣(عام حتى 

ة ـيببرامج التدخل المختلفة التي تكون مشاركة في االختبـارات الدول أيضاً مدتناأو، اللغـة

تمهيداً للتدخل والتعامل ، والتي تساعدنا على التعرف على فقد السمع، السمع ضعاف لبرامج

  .[Yoshinga, et. al, 2003 ] مع هؤالء األطفال

  

الصـم  لخدمة األطفال  بدراسة): ٢٠٠٣" ( Miller - Kevinميلر و كيفن "  وقــام كل من    

ـيم األطفال ضعـاف السـمع والصـم مـن    والتي هدفت إلى تقي، لبوسناالسمع في اوضعاف 

ستراتيجيات المختلفة التي تتعلق بخطة عـالج  االبهـدف وضع األفكار و، خـالل فريق عمل
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أنه بعد العمل مع هـؤالء األطفـال فـي     :الدراسة إلي نتائجتوصلت و. وذلك مع أسرهم، لهم

تنمية المفاهيم  تم حيث ،  الوصول إلى قدر من اإلنجـاز تم،)٢٠٠٢(منازلهم في الصيف عام 

تجـاه   ورد فعلهـم العكسـي  ، في تعاملهم مع اآلخرين ولقد ظهرت هذه التنمية، لديهماللغوية 

  [Miller - Kevin; 2003 ] .المواقف المختلفة

  

هدفت إلى التحقق من مـدى فعاليـة برنـامج     بدراسة ):٢٠٠٣" (Barker  ركبار" وقام   

التعليم لألطفال ذوى اإلعاقة السمعية و لقـد   فيلغوية باستخدام الكمبيوتر لتنمية الحصيلة ال

أطفـاالً عـاديين   ) ٣(طفالً ضعاف سمع و ) ١٦(طفالً منهم  ١٩تكونت عينة الدراسة من 

تنميـة  ل ةمصـور كلمـات   -١أسابيع و يحتوى على   ٤و تم تطبيق البرنامج لمدة  ،السمع

ات اختبار لقياس الحصيلة اللغوية األدوالباحث من  و قد استخدام السمعياالستقبال البصري 

تنمية الحصيلة اللغوية لـدى عينـة    فيفعالية برنامج الكمبيوتر  :يليو أوضحت النتائج ما 

العدد  اف هذصناحتفظوا بأكثر من كلمه جديدة )  ٢١٨( حواليالعينة  أظهرتالدراسة حيث 

    . ]Barker, 2003[  البرنامج انتهاءبعد 
 

بدراسة ركزت على  ):٢٠٠٤("  De-ridder- Hannekeهانك و  ريدر دي" من  وتطرق كل

ح العالقة القوية يوضتعمر مبكر و في اللغويتؤثر على النمو  التي عطابلإلالكشف المبكر 

 الدراسـة واستخدمت هـذه   ،اللغوي ـوالنم فيبين التشخيص والكشف عن العطب المؤثر 

 حتـى يـتم   ،اليوميةفية ممارسة حياتهم وكي ،اليوميةداخل حيـاة الطفل  المالحظة الطبيعية

 عالج األطفال في تضحاوهذا ما  ،العطب المؤثر في النمو اللغوي وتحديده ومعالجته اكتشاف

 فـي علمية واضحة مفيـدة   تلك الدراسة عينة وأصبحت عينة،  اًشهر]  ٣٠:  ١[ عمر  من

 المختلفةكل اللغوية اــومعالجة المش، تميز هؤالء األطفال  فيمجال التجريب حتى تساعد 

  .[De- ridder - Hanneke; 2004] مبكراً 
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لتنمية  لبرنامج تدريبي دراسة :)  ٢٠٠٦( "Paatsch, et.at  باتشس و آخرون "وأجري      

اختبار  ضعاف السمع ، و استخدام الباحثونطفالً من األطفال ) ٢١( اللغة على عينة قوامها

الحـروف  القدرة على نطـق  التدريب على ( توى على احدريب ـبرنامج للتاللغة للقياس و

بعد و )ابة ـراءة و الكتـردات بشكل صحيح بالقـعلى المفات والجمـل والتعرف ـوالكلم

تنمية اللغة و خفض  في يفعالية ذلك البرنامج التدريب :يلي هرت النتائج ماأظتطبيق البرنامج 

الكبيرة للغة المنطوقة و زيادة القـدرة  االضطرابات النطقية و ذلك من خالل قراءة الفقرات 

    ].[Paatsch, et.al. 2006  الكالم فيعلى االسترسال 

                        

  :األولتعقيب على دراسـات المحـور 

جانب اللغوي مـع  بوضع البرامج التي تنمي ال اهتمت الدراسات:  من حيث البرامج •

لتحسين مهارات أخـرى تـرتبط بالجانـب اللغـوي      أيضاًاألطفال ضعاف السمع و

 .كالتواصل والمهارات االجتماعية

مقاييس التي ال تتطلب لغـة  لل اتفقت الدراسات في استخدامها :  ومن حيث األدوات •

 بعض ف ولكن اختلفت في أنواع تلك المقاييسحيث  مع هذه اإلعاقةالءم لتتوذلك 

ييم اللغة وذلك مع السن الصغير األقل من الدراسات استخدمت المالحظة الطبيعية لتق •

  .عام والبعض اآلخر استخدم اختبارات للغة مثل اختبار نهلة الرفاعي

من شهر ( تنوعت إلي، لفة مراحل عمرية مخت،تناولت الدراسات  : ومن حيث العمر •

  ).عمر دخول المدرسة حتى
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، جوانب النمــو هناك دراسات اهتمت بمدى تأثير الوالدين على :  من حيث النتائج •

جو أسرى يساعد الطفل على نمو اللغة مثل دراسة  في، واتفقت أن وجـود األطفال 

  .Calderon - Rosemary,2000 كلدرون وروسمارى 

تدريب األمهات على كيفية التعامل مع األطفال ضعاف إلي  هتمامهااودراسات وجهت  •

في نمـو   أهيل للطفل إيجابياًم يكون عائد التأنه بتدريب األ علي حيث اتفقوا، السمع 

 ). ٢٠٠٢( اللغة لديه مثل دراسة أمل عبد الرحمن

ودراسات أوضحت لنـا وجـود عالقة قـوية بين العمـر والجنس ودرجة اإلعـاقة  •

 وسـوزانا  كاسـتر بـور  وبين النمـو اللغوي مثـل دراسـة   ، ةاثيالوروالعوامل 

Easterboork, - Susan,2001   وآخرونودراسة دهل Dahl,et.al,2003.  

ومــدى  ، وأسفرت نتـائج بعض الدراسات عن أهميـة التدخل المبكر لإلعــاقة   •

 - DeRidder تأثير ذلك على النمـو اللغـوي مثـل دراسـة  دى ريـد  وهانـك      

Hanneke,2004  ، آخرونودراسة يوشنج وYoshinag,et.al,2003،  ودراسة بيبكو 

   ،  Mayne, - Alison,1999 ة ماين واليسونودراس،   Bebko, et.al,2003 وجيمس         

  . ,Obenchain, et. al  1997 وآخرونودراسة اوبنش         

مثـل دراسـة   ،دراسات أوضحت لنا أهميـة الخبرة في اكتساب اللغـة  هناك وأيضاً •

 . Gioia,et. al. وآخرون ودراسة جويا، Lederberg - Amy  2001 ليدربرج وايمى

 1997      

 على النمو اللغوي مثل دراسـة بـاركر   استخدام الكمبيوتر وضحت لنا أثرودراسة أ •

Barkar,2003 .  

 ةدراسمثل  ودور الفكر و الفنون مع اللغة، تنمية اللغة فيدراسات اهتمت بدور اللعب  •

 . Obenaks,1995 اوبانكس
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 العاديين  واألطفالضعاف السمع  األطفالودراسات اهتمت بمقارنة النمو اللغوي لدي  •

 - ,Carline 1983ودراسـة  كارينيـل وزوفـاس     Brker,2003 ركبار مثل دراسة

Zorfass .  

       

 ومن خالل استعراض هذه الدراسات يتضح لنا ما قدمته الدراسات من نتائج عـن أهميـة     

التدخل المبكـر مـع    وأن الدراسات العربية أهملت، تدريب وتأهيل األطفال ضعاف السمع

هو سـن   هذا السن  من أنفي مرحلة الطفولة المبكرة علي الرغم   األطفال ضعاف السمع

  .ومن هذه النتائج كان اهتمام البحث الحالي بالنمـو اللغوي. بداية نمو اللغة
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   الثانيور ـــــــــــالمح
  

لدى األطفال ضعاف  االجتماعيدراسات اھتمت بالنمو 
  السمع
  

  :سات السابقةعرض لتلك لدرا يليوفيما  

توضيح مدى فعالية برنامج متكامـل   إلى:  )١٩٩٠( "كرم الدين مجدي"اتجهت دراسة     

فئة هم من مرحلة الطفولة المتوسطة و فيالسمع  فيالذين يعانون من ضعف  األطفاللعالج 

ء هؤال أن إلي األطفالانتباه العاملين برعاية  إثارة إلىوهدفت الدراسة  ،بسيطال السمعيالفقد 

 ،السـمعي بذلك الفقد  تتأثر من النمو جوانب لديهم،  سمعييعانون من ضعف  األطفال الذين

النتـائج   واتضح منللمدرسين  نواستبيا، االجتماعيواستخدم الباحث اختبار فاينالند للنضج 

ن أكثر الجوانب أونفسياً وعلمياً واجتماعياً على هؤالء األطفال  البسيط يؤثر السمعيالفقد :أن

التي تتأثر من ضعف السمع هي الجوانب االجتماعية الخاصة بالمدرسة والمنـزل وكـذلك   

  . ]١٩٩٠، مجدي كرم الدين[  بعض الجوانب النفسية

  

ات االجتماعيـة والسـلوك   يم المهـار يلتق ةبدراس:  )١٩٩١( " Cartelge كارتلدج"وقام     

عينة قوامها وذلك علي ، لعاديينواالنفعالي لألطفال ضعـاف السمع ومقارنتهم با االجتماعي

، وقد تم تقسيم العينة إلي ثـالث مجموعـات   ،طفـالً ضعيف السمع وعادى السمع]  ٧٦[ 
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ولقد استخدم الباحث المالحظـة    ،اثنتان من ضعاف السمع والثالثة من األطفال عاديي السمع

نامج لفظي لضعاف باإلضافة إلى بر، وتم تطبيـق برنامج تربوي لتقييم المهارات االجتماعية

  ة بين األطفال ضعاف وجد فروق ذات داللة إحصائيتأنه ال  :عن النتائج وأسفرت. السمع

  

وذلك بعـد  ، السمع في المهارات االجتماعية والسلوك االجتماعي واالنفعالي السمع وعاديي

  .  [Cartelge, G. 1991]تطبيق البرنامج لتأهيل ضعـاف السمع
  

معرفة العالقـة بـين االتجاهـات     دراسته إلى من): ١٩٩٤" (يأحمد المصيلح" وهدف    

األطفال ضعـاف السمع  كل من وبين النضج االجتماعي لـدى، الديه كما يدركها األبنـاءالو

ضعيف السمع فهمـا   الطفل ومحـاولة مساعدة اآلباء والمربين على فهم، واألطفال العاديين

[ وذلك على عينة عـددها  ، االجتماعينضج وأيضاً كشف الفروق بين مستويات ال، صحيحاً

عن عمـر  ، عادى السمع طفالً] ٩٠[، طفالً ضعيف السمع]  ٩٠[ قسمت إلى ، طفالً]  ١٨٠

وأسفرت النتائج عن وجـود عالقـة بـين أبعــاد     ،  سنة]  ١٤: ١٢[ يتراوح ما بين سن 

لـدى األطفـال   والمقاييس الفرعية للنضـج االجتمـاعي    كما يدركها األبناء اتجاهات اآلباء

وعدم وجود عالقة ذات تأثير بين أبعاد اتجاهات األمهات لألبناء العاديين وأبعـاد  ، العاديين

ووجـود فروق بين العاديين وضعاف السمع في الدرجة الكليـة  ، مقاييس النضج االجتماعي

كما يـدركها األبنــاء   ، وعلى مقيـاس االتجاهات الوالدية، على مقياس النضج االجتماعي

  . ]١٩٩٤، أحمد المصيلحى[ صالح العـاديين ل
  

هـدفت إلـى   دراسة  ": Whiting O.,et.al,1994وآخرون ويتنج " من وقد أجري كـل    

ولقــد  ، مع األطفال ضعاف السـمع استخدام اللعب كأداة لتعلم اللغـة والتنمية االجتماعية 

باعتباره أداة ، سمع ضعـاف الاألطفال  تحرى البحث عن الخصائص االجتماعية للعب مع
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اسـتخدم   حيـث  ،مؤثرة ومهمة في السنوات األولى من تعليم اللغـة والنمـو االجتماعي 

    –ة المالحظة المباشرة وغير المباشر -األدوات مثل شرائط الفيديو والتسجيل بعض حث االب

  

 أن يحصلون على منافع حقيقة وجوهريـة مـن   كفاءة فيولقد أظهر األطفال ضعاف السمع 

مما يزيـد مـن مهـاراتهم اللغويـة      ،لسمعلالعاديين كونهم قادرين على اللعب مع األطفال 

 ,Whiting O., et.alواالجتماعية وتزيد من لعبهم مع األصحاء والتعامل مع المجتمع الكبير 

1994][.  
  

بدراسة هـدفت إلـى   :   )٢٠٠٢"( Greenfild - Monaمنى و ، جرين فلد" وقام كالً من    

وذلك بعـد تـدريبهم   ،  من خالل القصص النمو االجتماعي لألطفـال ضعاف السمع تنمية

حيث أن األطفال يشاركون بمشـاعرهم وتفكيرهم وخبراتهم عبر المجـال ، هم لغوياًـليوتأه

بين  واستخدمت العالقات، وهذه الدراسـة تطرقت لفحص أنواع السياق القصصي، القصصي

[ وذلك على عينـة تتراوح أعمارهم من سن ، األفعالن تضمن من صيغة لزماألشياء وما ت

المدرسـين والمعـالجين    أن اسـتخدام  نتـائج هذه الدراسة أوضحت ولقد، سنوات]  ٦: ٤

 االجتماعيساعد لالرتقاء بالنمو ت ،التي توجد حول الطفل ضعيف السمع من البيئة  المعاني

  . ] Greenfild -- Mona, 2002[ من خالل القصص مع األطفال ضعاف السمع
  

شر ونعن تأثير األمهات ):  ٢٠٠٤" ( ,Dashash, et. al  وآخرونشاش دل" وفى دراسة     

الوعي على تنمية النمو اللغوي لدى األطفال ضعاف السمع ببرامج التدريب علـى اللعـب   

والتي هدفت إلى التحقق من مدى فعالية مخطط تدريبي لألمهات واألطفال ضعاف ، المسرحي

لـى عينـة   ع.  وتأثير ذلك التدريب على النمو اللغوي واالجتماعي لهؤالء األطفال، معالس

ودرجة فقد سـمع  ، سنوات ]  ٤:  ٣[ تراوحت أعمارهم ما بين سن  ،طفالً ]  ٢٠[ قوامها 
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وكانت أدوات الدراسة عبارة عـن وسـائل   ، متوسط وغيرها في المملكة السعودية العربية 

  األمهات في دورة مدتها  وقد تـم تدريب، عب المسرحيـعلى اللدريب األمهات ـمخططة لت

  

بمشاركة الطفـل   :أنهالنتائج  واتضح من .األسبوعفي  دقيقة]  ٩٠[ كل  بواقع، أسابيع]  ٨[ 

فـي   وأيضاً، اكتساب الكلمات اللغوي ظهر ذلك في وجدت فروق أكيدة في النمو، للجماعة

فـي النمـو    تحسـناً  ظهـر األطفـال  أو والعمـر  شكل اللغة مع األخذ في االعتبار الزمن

  ] . Dashash,et.al,2004[االجتماعي

  

  تعقيب على دراسـات المحـور الثـانى

فنيات مثل فنيات اللعـب المسـرحي    وضعفي  الدراسات تنوعت :من حيث البرامج •

مع األطفال ضعاف السمع لتحسـين مهـارات كالتواصـل والمهـارات      والقصصي

 .االجتماعية

مقاييس التي ال تتطلب لغة وذلك لل اتفقت الدراسات في استخدامها :االدواتمن حيث  •

ولكن اختلفت في أنواع تلك المقـاييس فـبعض الدراسـات     مع هذه اإلعاقة الءملتت

 .عض استخدم اختبار فاينالند بوال ، والمباشرة استخدمت المالحظة الطبيعية

 حتـى  من عام تنوعت ، لفة مراحل عمرية مخت،تناولت الدراسات  :من حيث العمر •

 .المرحلة االبتدائيةعمر 

النـوع الـذي   تحديد أهميـة اللعب و اتفقت بعض الدراسات في : من حيث النتائج  •

من خالل اللعب مثـل  وكيفية تنمية السـلوك االجتماعي يتناسب مع المعاقين سمعياً 

 & Greenfild ودراسة جرين فلـد ومنـى   Dashash, et.al  وآخرون شدراسة دشا

Monaوآخرون  ودراسة ويتنج   Whiting,et.al,   
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النمو اللغوي علـى اكتسـاب المهـارات     شارت بعض الدراسات عن مدى تأثيروأ  •

  .مجدي كرم الدين االجتماعية مثل دراسة

 

  

اتجاهات الوالدين كما يدركها األبنـاء مدي تأثير  دراسة احمد المصيلحىوأوضحت  •

وجود فروق بين األطفال العاديين كما أظهرت ، جتماعيفي النضج اال المعاقين سمعياً

 .في تأثير اتجاهات الوالدين علي النضج االجتماعيواألطفال المعاقين سمعياً 

نجد أن اتجاهات الوالدين ونوعية اللعب لها تأثيرها فـي  السابقة  ومن تلك الدراسات •

  .أو اإليجاب، إكساب الطفل المهارات االجتماعية سواء بالسلب
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  ور الثالثـــــالمح

  
لفربتونال مع األطفال ا باستخدام طریقة  دراسات اھتمت

  عضعاف السم
  :الدراسات السابقة بالتفصيل عرض  يلي وفيما

بدراسة فعالية التردد الضعيف على البقايا السمعية لألطفال الصم ):  ١٩٧٢" (كـارل" قام    

 والفربتونـال  " طريقة  مقارنة فت دراسته إلى التحقق منوهـد، في مرحلة ما قبل المدرسة

في سن  صم طفالً]  ٥٠[ وتكونت العينة من ، الكالم الصم في تعليم األطفال" وارن " طريقة 

حدهما لتدريبات الفربتونـال  أخضعت  ،تينيإلى مجموعتين تجريب وقسمت سنوات]  ٦: ٣[ 

مـع   شهور ٤يل عينات الكالم خالل وتم تسج ، خرى لتدريبات طريقة وارن األوخضعت 

عن تفوق األطفــال الـذين تعرضـوا     : وأسفرت النتـائج ،الحكم عليها وتحليلها إحصائيا

على األطفال الـذين تعرضـوا للطريقـة    ) سوفاج ( لتدريبات الوحدة ذات التردد الضعيف 

  .Carl W. Asp, 1972 ][ )وارن ( األخرى 

الفربتونال "  توظيف طريقةدراسة بهدف  ):١٩٧١" ( نوديجونسن و آخر" من  وأجري كل  

وقـد  ، في تعليم الصم تعتمـد في التدريب على استخدام أقصى ما يمكن من السمع المتبقي" 

 :وتوصل البحث إلى النتائج التالية، طالباً من ضعاف السمع]  ٥٠[  علىشملت عينـة البحث 

 .ء األطفال ظهور تحسن كبير في تعلم الكالم والنطق لهؤال *

إن االستفادة الكالمية الناتجة عن استخدام هذه الطريقة بصفة خاصة مع هؤالء األطفال  *
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 جعلـت هـؤالء األطفـال يتميـزون بدرجـة عاليـة مـن التوافـق االجتمـاعي         

]Dijohnson,et.al,1970   [ .   

     

باستخدام ): ١٩٧٢("  .Carig, W. Craig, Hيليام و كريج هيلين ريج ويك" من  وقام كل     

]  ٢٥[ األطفـال مكونة مـن   منوتطبيقه على مجموعة ، ) ابرينجول" ( الفربتونال " منهج 

قراءة  وقاموا باكتسـاب مهارات مثل، سنوات]  ٤: ٣[ تتراوح أعمارهم ما بين سن ، طفالُ

وجـد  ي) أ :( وأظهرت النتائج أنه. من خالل مراحل التدريب، التواصل االجتماعيو ،الشفاه

 ،والنطقنوعية الكالم  فيتحسن كبير  وجود)ب .( القدرة على الكالم والتفاهم فيتحسن كبير 

 -,.Carig W].األطفالالمدرسة الستخدامه مع  فيكما لوحظ إمكانية سهولة تعليم هذا المنهج 

Craig H., 1972]  
  

ة علي طفـل  بدراسة حال ) :١٩٧٦( - Eisenberg et.al وأخرونوقام كل من ايسنبرج     

عام وتم تأهيله بطريقة الفربتونال وأظهرت نتيجـة   ١٢يعاني من ضعف سمع حاد وعمره 

  ]. Eisenberg, et al,1976[  تحسن جيد للطفل في النطق:الدراسة
  

 المدرسيالتعليم  فيإلى تطبيق نظام الفربتونال  : " )١٩٨١(Carl كارل  "دراسةوهدفت     

 فـي انخفـاض   نلغوياً و ضعاف سمع و لـديه  متأخرينسن ثالث سنوات  فيعلى فتيات 

 الحركيلتصحيح و تعديل النشاط البدني و )١(المهارات االجتماعية و ذلكالحركية و النواحي

التحكم الخاص بالطفل بتغير المسافات  )٢(التناغم و درجات الصوت من الكالم و تعزيزو 

زيادة الذاكرة ) ٤(صوات و الكالم اإلدراك السمعي و تدريبه على استخدام وتضخيم األ) ٣(

والبعدي لصالح  القبليالقياس  فيأوضحت النتائج فروق و ، السمعية لالتجاه الصحيح للكالم

 تالحركيـة والمهـارا  النـواحي   فيتحسن  رالصوتية وظهو األخطاءالبعدي وتم تصحيح 

     .]carl W. Asp, 1981 [االجتماعية 
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ثر طريقة الفربتونال أمعرفة  إلي : بدراسة هدفت Carl - Barbaraوقام كارل وباربرا      

لتصحيح ، العاديين السمع ولكن متأخرين لغويا األطفالالسمع في نمو اللغة ومع  ضعافمع 

 وأعمـارهم لغويـا   المتأخرين األطفالمن  األولي، مجموعتين  إليوانقسمت العينة ، النطق

ضـعاف السـمع    األطفالمن  الثانيةعة والمجمو،  )وذكور إناث(سنوات ١٠:٦تتراوح من 

)  جولدن مان( واستخدم الباحثان اختبار ، ) وذكور إناث( سنوات ٤:٣من  أعمارهموتتراوح 

أن : يلـي  النتـائج مـا   وأظهـرت ، وتم تدريب المجموعتين بطريقة الفربتونال، لتقييم اللغة

هرت تحسن واضح فـي  لغويا أظ والمتأخرينالعاديين السمع  األطفالمن  األوليالمجموعة 

اظهـرن   اإلناثأن  ،السمعضعاف  األطفالوهي من  الثانيةوالمجموعة . اللغوية  األخطاء

أما الذكور اظهروا مشاكل لغوية ، كالم ملفوظ وواضح ومهارات اجتماعية وحركية ممتازة

  ].Carl W.,Barbara,1981[وانفصال في الكالم 
   

طريقة تأهيل الصم  التعرف علي أثرهدفت إلى  ةبدراس : )١٩٨١(أنهار السيد  وقامت     

بالذبذبات الصوتية على النمو الكالمي للطفل األصم و إدخال بعض التعديالت الالزمة لكي 

الدراسة على خمسين طفـالً   عينة لتعليم اللغة العربية وقد شملت ةتصبح هذه الطريقة مالئم

ذبذبات الصوتية بالجمعية المصرية استخدمت المسنوات و) ١٢-٣( اوح أعمـارهم ما بينتتر

أطفال من ذوى الفقد السمعي الشديد و تم تدريبهم بأجهزة قسمت العينة إلي  بمصر الجديدة و

 تم تدريبهم بالمذبذب فقط وتبين من النتائج أنو عميقوأطفال من ذوي الفقد السمعي ال، سوفاج

فقد السمعي العميق و أيضاً أن استجابة األطفال ذوى الفقد السمعي الشديد أفضل من ذوى ال

لديهم القدرة على االستجابة أسرع و أفضل و أيضاً من  كان ألطفال الذين نسبة ذكائهم عاليةا

النتائج التي توصلت لها الدراسة أن المذبذب يحتاج لبعض التعديالت حتى يصبح كفء لتعليم 

  . ] ١٩٨١،د السي نهارا[األطفال اللغة العربية 
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 كإعاقـة عن ضـعف السـمع   دراسة  :)١٩٩٠( ,.Kamel E  كامل عماد ريوقد أج      

مرجـع   إخراججل أالسمعية من  اإلعاقةوكان هدف الدراسة تقديم بحث شامل عن  تخاطبيه

ح ووتتـرا طفالً  )٥٠( ى عينة قوامهاوذلك عل السمعية اإلعاقةوافى باللغة العربية عن تلك 

  :يلي ماوكشفت الدراسة ع السمعيارات للقياس واستخدم الباحث اختب) ٨ :٦( من  أعمارهم

  .السمعياالكتشاف المبكر للضعف  الدراسة علي أهمية تأكيد •

  .النفسي لقياس القدرات الفكرية للمعاقين سمعياًتقديم القياس  •

  .تقديم المعين السمعي المناسب •

 . ],.Kamel Eأفضل الطرق لتأهيل ضعف السمعمن طريقة للتخاطب هو  أكثرالجمع بين  •

]1990  

عن مدى فاعلية برنامج لغوى على السـلوك   بدراسة ):١٩٩١(وقامت نبيلة محمد رشاد    

إلى إلقاء الضوء على النمو اللغوي  توهدف، للطفل األصم في مرحلة ما قبل المدرسة الكيفي

والسلوك التكيف لدى الطفل األصم نتيجة لتعرضه لبرنـامج لغـوي وذلـك علـى عينـة      

واستخدمت الباحثة مـن األدوات   ،سنوات  )٦:٤(وتتراوح أعمارها من  طفالً) ٤٠(قوامها

وأسفرت النتائج ، تبار التأهب للقراءة لفوقية حسينواخ صادقاختبار السلوك التكيفى لفاروق 

السـلوك   بعـاد أي على تنمية الجانب اللغوي وبعض وجود تأثير فعال للبرنامج اللغو :عن

  . ]١٩٩١، نبيلة محمد رشاد[  المستويات األكبر سناًالتكيفى لصالح األطفال الذين في 
                                                                                            

 ،لغوىبدراسة بهـدف التحقق من كفاءة برنامج   ):١٩٩٦( " توفيق سهير" قامت  ولقد    

وتكونت   .السمعم الحصيلة اللغوية لألطفال ضعاف حجو ،االنفعالي النفسيالنمو  فيوأثره 

ـ  ،سـنوات ]  ٨ : ٣[ يتراوح أعمارهم بـين   ،طفـالً]  ٢٠٤[ العينة من  ت إلـى  ـوقسم

وأسـفرت    .تجريبيةطفالً مجموعة ]  ١٠٢[ و ،ضابطةطفالً مجموعة ]  ١٠٢[ مجموعتين 
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يبيـة والمجموعـة   النتـائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بين أطفـال المجموعـة التجر 

وحجم الحصيلة  ،واالنفعالي النفسيالدرجة الكلية على قائمـة المالحظة للسلوك  فيالضابطة 

  .] ١٩٩٦ ،توفيق سهير[  التجريبيةاللغوية لصالح المجموعة 
  

هــدفت إلـى    التـي دراستها  من )١٩٩٨( " .Mohmmed M محمد  منـال"  وهدفت    

وتكونت الدراسة مـن   .بينهماوالجمع  ،التدريبوطريقة  ،" الفربتونال" المقارنة بين طريقة 

ممن لديهم ضعف  ،سنة]  ٦ :٣[ تتراوح أعمارهم من سن   .طفالً]  ١٠٠[ عينـة عددها 

واسـتخدمت    .طفالً]  ٢٥[ كل مجموعة من  ،مجموعاتوقسمت إلى أربع  ،شـديد سمعي

وأوضحت   .اإلكلينيكيةوالمالحظة  فسيالنالباحثة اختبار النطق واختبار اللغة واختبار لتقـيم 

مهـارات التواصـل    فـي تحسنوا  السمعيالنتـائج أن األطفال الذين تلقوا طريقة التدريب 

 فـي تحسـنوا  " الفربتونال " بينمـا الذين تلقوا طريقة  ،النطقاالستقبالية والتعبيرية وسالمة 

ألطفـال  اأمـا   ،اللحنياإليقاع والذكاء والقدرة التعليمية ونوع الصوت و االجتماعيالتعامل 

 واحـدة تلقت طريقـة   التيأكبر من المجموعات  تحسناً الذين تلقوا الطريقتين معـاً أحرزوا

],1998 Mohammed M.[.  
  

أن قـدرة   بدراسـة بعنـوان   : )٢٠٠٠( Cutler,et.al خرونآو ستلر" من وقد قام كل      

أساسـية   أشـياء الث ـنطق تعتمد على ثلفهم والعلي اقوقعة لهم الم زرع ـاألطفال الذين ت

"   الفربيونـال " وطريقـة   ،االتصالائل ـكل وسـوش ،عـالسموبداية فقد  ،رـالعم وهي

نؤكد مـدى قدرة ونبوغ هذه الطريقة نجـد  ولكي ،النطقستخدم أجهزة إلنتاج واستخراج ت

إلي   ،والكالم مفهوم النطق فيلتقيـيم التغير  اإلحصائيأن البحث توصل من خالل التحليل 

مع األطفال ضـعاف  ة طريقة الفربتونال أوضحت كفاء التيهنـاك العديد من الدراسات أن 

ولكن ال يوجد دراسات تناولت هذه الطريقة مع هؤالء األطفال الذين تم زرع  ،والصمالسمع 
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دى تغيـر  ـوهذه الدراسة أوضحت تقييم كفاءة هذه الطريقة بواسطة اختبارات م ،لهمقوقعة 

  . ] [Cutler,et.al. 2000  لهمم والنطق لهؤالء األطفال الذين تم زرع القوقعة ـلمفاهيا

  

  :الثـالثتعقيب على دراسـات المحـور 

مع  استخدام برنامج الفربتونال علي ضرورة الدراسات لقد أجمعت :من حيث البرامج •

  .والمهارات االجتماعية لتحسين المهارات اللغويةاألطفال ضعاف السمع 

مقاييس التي ال تتطلب لغـة  لل لقد اتفقت الدراسات في استخدامها :األدواتمن حيث  •

ولكن اختلفت في أنواع تلك المقاييس فبعض الدراسات  مع هذه اإلعاقة الءملتتوذلك 

اختبار النطـق واختبـار   والبعض استخدم ، استخدمت المالحظة الطبيعية والمباشرة 

 . اللغة

مـن  ( تراوحت مابين  ،لفةمراحل عمرية مختالدراسات  لقد تناولت: من حيث العمر •

  .حتى المرحلة االبتدائيةعام 

مـع  " الفربتونال " كفاءة برنامج  اتفقت الدراسات في نتائجها علي : من حيث النتائج •

 فـي وبالتجريب على أطفـال   ، أخرىاألطفال ضعـاف السمع بالمقارنة مع طرق 

) ١٩٨١(نهـار السـيد  وأ) ١٩٩٦(وفيـق مثل دراسة سـهير ت مراحل عمرية مختلفة 

 اتفقت دراسة عماد كاملو) . ١٩٩١(ونبيلة رشاد  ، )١٩٧٢( ريجيوك) ١٩٨١(وكارل

Kamel E. )١٩٩٠(،  ومنال محمدMohmmed M.  )أكثرعلى استخدام ،   )١٩٩٨ 

    .من طريقة تدريب ضعف السمع
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  :عقيـــب عــــــامت

، ما سبق نجد اتفاق جميع الدراسات أن هناك عالقة قوية ودالة بـين فقـد السـمع    م  

حيث أن اإلعـاقة السمعية تؤدى إلـى تأخــر   ،  االجتماعيوالنمـو ،  اللغويوالنمـو 

وأوضحت الدراسات فعاليـة  ، االجتماعيالنمـو  بالسلب يتأثر وبالتالي،  اللغويالنمـو 

وانطالقاً من هـذه النتـائج   ، مع األطفـال ضعاف السمع  "الفربتونال " استخدام برنامج 

الحظت الباحثة أن المرحلة العمرية للطفولة المبكرة من عام إلى ثالث أعوام لم تتطرق لها 

، الدراسـات  وهذا ما يؤخذ علي تلك، رغم أهمية هذه الفترة العمرية  ، الدراسات العربية

مـن الناحيـة    ،األطفــال على هؤالء  وتأثيرها ،السمعوال سيما بصدد مشـكلة ضعف 

أن هذه اإلعـاقة تـؤثر   عن فضالً  .الشخصيةوتكوين  ،واالجتماعيةاللغـوية والنفسـية 

   .المبكرن بضرورة التدخل ودعوة العلماء والمتخصصوتحقيقاً ل ،بالسلب على النمو

ـ  السمع ضعف معالجة مشـكلةبرنامج  الفربتونال ل البـاحثة  ومن هنا اختارت دي ل

حيث أن " الفربتونال " من خالل اختيارها لبرنامج  األطفال من عمر عام إلي ثالث أعوام

ومن بداية العام األول يبدأ الطفل بنطق  ،عامعمر أقل من  فييبدأ بالمناغاة  اللغويالنمو 

وال ،  اللغويبداية النمو  منذ ولذلك من األفضل أن نبدأ مع الطفل التدريب ، مفردةكلمات 

  .تؤثر على ذلك الجانب من النموك فرصة لإلعاقة السمعية أن نتر

 فـي ثبـت فعاليتهـا    التيمن البرامج " الفربتونال " ويضاف إلى ما تقدم أن برنامج  

تكفى  فنية وكل  ،فنياتتكون من عدة يفضالً عن أن هذا البرنامج  ،مختلفةمراحل عمرية 

 التفـاؤل مما يدعونا إلـى   ،السمعل ضعاف تأهي فيمستقالً بذاته يساعد  اًأن تكون برنامج

  .السمعيةللحد من مشكلة اإلعاقة 

  .سيلى سردها بالفصل الرابع التيا وبصدد ما سبق تمكنت الباحثة من صياغة فروضه
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