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  المبحــث األول
  

 التدخل المبكر
  

  .ـةمقــــدم •
     .الطفـــولة المبـــكرة •
  .النمو اللغوي في الطفولة المبكرة •
  .ـو االجتماعي في الطفولة المبكرةالنم •
  .ة فى مرحلة الطفولة المبكرةإلعاقحجم مشكلة ا •
  .Early Intervetionالتـدخل المبكر  •
  .من هي الفئات التي تستفيد من برامج التدخل المبكر ؟ •
  .مبررات التـدخل المبـكر •
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  :مقـــــــدمــــة

الحقيقة أن العلم يزحف زحفاً سريعاً بوسائله وبخطوات سريعة وقوية تخترق جوانـب  

ويتزايد االهتمام باألطفال في سن مـا قبـل   ، الدته حتى شيخوختهمنذ و، نمـو الطفل

وحتى يمكن إنقـاذ مـا  ، هذه المرحلة بالنسبة للحيـاة القادمة للطفل ةألهمي، المدرسة

وبخاصـة األطفــال   ، يمكن الوقوع فيه من مشـاكل تؤذى األطفال في هذه المرحلة

ويعتبـر التـدخل   ، فولة المبكرةومن هنا كان االهتمام بالط، ذوى االحتياجات الخاصة

ألن التدخل المبكر مع اإلعاقة سواء ، المبكر إحـدى الصيحات التي ينادى بها العـلم

كانت عقلية أو سمعية أو حركية فإنه يثمر بنتيجة تصل بالطفل إلـى بـر األمــان    

لحد منها إن كانـت  وا، شدة اإلعاقة دزدياإوعدم ، ن الخطريوالبعد عن براث.  والسالم

  .كانت أهمية التدخل المبكر في الطفولة المبكرة ومن هنا، شديدة

من الحقائق المستقرة اآلن في التراث السيكولوجي والتربوي تلك األهمية القصوى لعله 

  .للسنوات األولى من حياة اإلنسان ونموه عبر المراحل المختلفة

ن حياة الفرد وأثرها في لى تلك المرحلة المتميزة معولقد أكدت نظريات التحليل النفسي 

تلك النظريات عن أهمية السنوات األولى قد جرى التحقق  هوأن ما قدمت ةنمو الشخصي

ثر الخبرات األولى التي يتعرض لهـا  أمنه فى تجارب متعددة على الحيوان تبين فيها 

  .صغار الحيوان على سلوكهم في مراحل نموهم التالية

لتعلم االجتماعي على القابلية الهائلة لألطفال فـي  وتؤكد النظريات السلوكية ونظريات ا

تلك السنوات األولى على التعلم والنمو وأن خبرات التعلم وأساليب التعلم ومناخ التعلم 

  .في تلك الفترة لها تأثيرها الهائل على فعالية تعلم الطفل وتقدمه

  

  ]:المرحلة من عام إلى ثالثة أعوام [     :الطفـــولة المبـــكرة

.  حيث يوضع فيها أسـاس الشخصـية  ، وتعتبر هذه المرحلة من أهـم مراحل الطفولة

  أن هذه المرحلة والمرحلة التي تليها أسـاس " (  Had filed دهاد فيل" يقول  اوفى هذ
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وهى أيضا مرحلة إنجازات كبيرة حيث ، مرحلة انطالق للقوى الكامنة الشخصية وتعتبر

وتآزراً حسياً وحركياً ملحوظاً ويتعلم فيها الطفـل الصغير  أنها تشهد نمواً جسمياً سريعاً

مفهوم الذات الذي  نويتكو، الكالم ويكتسب اللغة واالحتكاك االجتماعي بالعالم الخارجي

واالعتماد النسبي علـي   لفيها نمو االستقال ظويالح، يعتبر الحجر األساسي للشخصية

                                                                                  . ] ١٥٠ ـص،١٩٩٥، حامد زھران[ النفس

الطفل الوليد يكون الجهاز السمعي لديـه قـادرا    نفا، وفيما يتعلق باإلحساس السمعي

فبعد الشهر الثاني يسـتطيع الطفـل أن يسـتجيب    . بدرجة مالئمة على القيام بوظيفته

 حويتض، وطول مدتها بات مالئمة للتغيرات في شدتهاويأتي باستجا، لألصوات المختلفة

جسمية مثل غلق جفون العين وتغير  تذلك فيما يصاحب االستجابة السمعية من استجابا

 طلع ت [ التنفس وبعض الحركات الجسمية في حالة تعرضه لألصـوات العاليـة   لمعد

    . ] ٢ ـص،١٩٨٨،ابراھیموفیولیت  منصور

  

  :لمبكرةالنمو اللغوي في الطفولة ا
مرحلة تقليد الطفل  روتظه، يبدأ النمو اللغوي بالمناغاة في الشهر الثالث تقريبا    

، عن قبوله أو رفضه الرضيع لألصوات البشرية في الشهر التاسع ويستجيب لها معبراً

وقد تتأخر إلى ، وتظهر الكلمة األولى في الشهر التاسع، ثم يبدأ نطق بعض األصوات

 حامد. [ السنة األولى هي مرحلة الكلمة الواحدة ةتعتبر نهايو، شهر]  ١٥[ سن 

  . ] ١٧٠صـ ، ١٩٩٥،                         زھران

التي تناولت النمو اللغوي ) ١٩٨٧(ومروة صالح ) ١٩٥٤" (مكارتى " ومن دراسات  

ثم الحروف وتكون عدد ،  قد أوضحوا أن الطفل ينطق كلمات األسماء قبل األفعال

، خر هذه المرحلة يعتبر أسرع نمو لغوى تحصيالًآو، كلمة]  ٢٥[ ه حوالي مفردات

  . ] ٥٧صـ،١٩٨٧،مروة صالح -  ٩٥صـ، ٢٠٠٣،السید الكیالني [ وتعبيرا وفهما
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يمكن الفصل بين النمو الجسـمي والنمـو الحركـي والنمـو      النموعملية كلية وال   

كلها جوانب تنمـو مكمـالً بعضـها    ألنها ، االجتماعي والنمو االنفعالي والنمو العقلي

نجد أنها أسرع مرحلة ينمو فيهـا  ، وهى الطفولة المبكرة، وفى هذه المرحـلة، لبعض

وفى هذه المرحلة أيضاً يكون للنمـو اللغـوي  ، النمو اللغوي تحصيالً وتعبيراً وفهماً 

ويبدأ ، قيمة كبيرة في التعبير عن النفس وتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي والعقلي 

وتزداد مفردات ، النمو اللغوي في هذه المرحلة و يزداد نحـو الوضوح والدقة والفهم 

  ] . ٢٠٩صـ ، ١٩٩٥، حامد زھران[ الطفل 

  
  :النمـو االجتماعي في الطفولة المبكرة

ويظهر ، في االستجابة للمحيطين به الطفل في النصف األول من السنة األولى يبـدأ    

وفى نهاية السنة ، وفى منتصف العام يمرح إذا داعبه أحد، ى حولهاهتمـامه بما يجر

وفـى السـنة   ، باألم وواالتصال االجتماعي يبدأ باأل، األولى يكون عالقات مع الكبار

ولعبـه  ، ويبدأ الشجار والمنازعات،  الثانية يزداد اتساقه بالبيئة االجتماعية مع األطفال

  وينقل األشياء، وحـذائه وحده يخلع مالبسهوهو ، في هذا السن فـردى وليس تعاوني

 ،١٩٩٥، حام د زھ ران  [  ويتسلق السـلم بـدون مسـاعدة   ، ويأكل بالمعلقة من الطعام

  .]١٧٩ـص
  

لمعرفة مساره ومدى مستواه لدى الطفل و، ألهمية دراسة النمو االجتماعي نظراً      

المسار السليم الـذي  أو للتعرف على االنحراف عن هذا النمـو والتدخل إلعادته إلى 

نستعرض فيما يلـي مظـاهر    افإنن، الطفل يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها

  :النمـو االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة

  .يحب الطفل في نهاية المرحلة مساعدة والديه -١

  .يميل الطفل للمناقشة التي تظهر في الثالثة والحوار وسرد قصة لآلخرين -٢

  .يل الطفل إلى االستقـالليم -٣
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، حامد زھران[ يحرص الطفل على المكانة االجتماعية وجذب انتباه اآلخرين -٤

  . ] ٢٢ص ، ١٩٧٧

إلى أن مظاهر النمو االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة : ويشيرحامد زهران

  :كاآلتي

عية للمحيطين أن الطفل في النصف األول من العـام األول يبدأ في االستجابة االجتما 

وفى نهاية السنة األولى يكون عالقات اجتماعية ، ويظهر اهتمامه بما يجرى حوله، به

وفى السنة الثانية يزداد اتسـاع بيئته ، ويميز الغرباء، خاصة والديه وأخوته، مع الكبار

، واللعب في هذا السن يكون فردياً، وتبدأ العالقات االجتماعية مع األطفـال، االجتماعية

، ١٩٩٥، حامد زھران[  ومع النمـو في مراحل متتالية يزداد اتساع العالم من حوله

  . ] ١٨١ ـص

  

  :حجم مشكلة اإلعاقة فى مرحلة الطفولة المبكرة
ففي حين ، ليس من السهل تحديد نسبة حدوث اإلعاقة في مرحلة ما قبل المدرسة    

در أخرى تقدرها بحوالى فان مصا، % ] ٣[ تقدر بعض المصادر هذه النسبة بحوالى 

فليس ، وهذا التفاوت يعود إلى عدة أسباب من أهمها عدم وضوح التعريفات، % ] ١٥[

هناك تعريف موحد أو اتفاق على المدى العمرى لألطفـال المستهدفين من التدخل 

فهناك مشكالت وصعوبات تتعلق بكل  فاتيالتعروحتى في حـالة االتفاق على ، المبكر

  . ] ٢٠١ ـص، ٢٠٠٤، الحدیديمنى  الخطیب و جمال [إعاقة 

وبالنسبة للدول العربية ال تتوفر إحصاءات دقيقـة يمكن االعتماد عليها فيما يتعلق بأعداد    
غيـاب [ وهى ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، األطفال المعوقين في مرحلة ما قبل المدرسة

يـاس التي تتمتع بالخصائص السيكومترية وعدم توفر أدوات للق –اإلجرائية لإلعاقة  فاتيالتعر
 - Odom] .]سباب اجتماعية وثقافيةالنزعة نحو إخفاء األطفال عن األنظار أل -المناسبة 

Hanson, 2003]  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

 

  

  :Intervetion Earlyالتـدخل المبكر 
تؤكد العديد من البحوث والدراسات على فعالية برامج التدخل المبكر ألنها تمد   

سواء األطفـال ذوى االحتياجات الخـاصة ، لة الطفولة المبكـرةاألطفال في مرح

تشير أبحاث نمو الطفل أن نسبة  ثحي، واألطفال العاديين بالحمـاية النفسية والجسميةأ

  .التعلم تكون أسرع في مرحلة الطفولة المبكرة
  

ويستمر التدخل المبكر بشأن الطفل المعـاق إلى أن يصبح الطفل عضوا فعـاال     

  .وقد يصل إلى مستوى الطفل العادي من أقرانه، ومتكيفا مع أسـرته ومجتمعه
  

التوسع فيها حتى شملت الطفل  أويعتبر التدخل المبكر من المجاالت الحديثة التي بد  

 ةفي مجـال التدخل المبكر رغم اكتشاف اإلعاقللدراسات منذ والدته ولكن هناك ندرة 

، مألاض اإلعاقات تكتشف والطفل مازال في رحم ن بعأ في مرحلة مبكرة جـداً حيث

  .و اإلعاقة السمعية تكتشف والطفل عمره أسبوع
  

اإلعاقة ي علالتدخل المبكر في سن مبكر ثر أدراسة كان اهتمـام الباحثة ب، ومن ثم 

توى أقرانهم من السمعية أمالً في اهللا عز وجـل أن نصل بهؤالء األطفـال إلى مس

  .األطفال العاديين

  ما هو التدخـل المبـكر ؟ولكن 

في مرحلة الطفولة المبكرة  وذويهم  هو عبارة عن مجهودات لمساعدة األطفال  

تهدف وتقـديم خدمات لهم في صـورة برامج ، في تخطى الصعوبة التي تعترضهم

وتحسين وظائف ، وعالج المشكالت القائمة، وتطوير القدرات، عملية النمـوتيسير الى

  . ] ١٥: ـص، ٢٠٠٠، محمد الطیب وآخرون[  هااألسرة وأدوار
  

السماعات تمـد هذه الحـاالت نجـد أن  وفى حاالت فقـد السمع الحسي       

أكثر  نوأن مساعدة هؤالء األطفال في سن مبكر يكون أفضل ألنهم يكونو،  بالمساعدة

  بي يساعد ـالطمن األبحاث نجد أن اتخاذ المنظورو، تقبالً الكتساب اللغة والتحدث بها
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  ] . Kamel E.,1990,p.18[ على رسم وتخطيط البرامج المناسبة الكتساب اللغة

، والنفسية والتربوية، ويتضمن التدخل المبكر تقديم الخدمات المتنوعة االجتماعية     

، الذين يعانون من إعــاقة أو تـأخر نمـائى   ، لألطفـال دون السادسة من أعمارهم

، التي يحتاج إليها هؤالء األطفال وغيرهم من األطفـالوهنـاك شبه كبير في الخدمات 

وأن الحاجات الفريدة الموجودة لدى الطفل في مجـاالت النمــو اللغـوي والعقلـي     

التي تقرر طبيعة التخصصات التي ينبغي  يه، والحركي واالجتماعي والعنـاية بالذات

من ى   ی ب و الخط جم ال [ توافرها في الفريق واألدوار المتوقعة مـن كـل متخصـص   

  . ] ٢٤ ـص، ٢٠٠٤، الحدیدي
  

  من ھي الفئات التي تستفید من برامج التدخل المبكر ؟
تستهدف خدمات التدخل المبكر األطفال الذين يعانون من إعاقة تجعلهم في حالة خطر 

من حيث إمكانية معاناتهم من التـأخر أوعدم القدرة على انجاز احتياجاتهم إذ لم تقـدم 

وهم األطفال الذين لديهم حاالت من إعاقة جسمية أو عقلية ، خل المبكرلهم خدمات التد

 ٢٦  ـص  ، ٢٠٠٤الحدی دي  من ى  الخطیب وجمال [في النمو أو سمعية أو بصرية أو تأخر

[.  

  

  :مبررات التـدخل المبـكر
وأنه كلما كان ، تشير نتائج الدراسات العلميـة إلى أن التدخل المبكر له أهميته  

فالحقيقة هي ، كلما كانت الفوائد بالنسـبة لهؤالء األطفال وأسـرهم أكبرالتدخل مبكراً 

  .وفيما يلي أهم مبرراته، أن التدخـل المبكر له ما يبرره

السنوات األولى في حيـاة األطفال المعوقين والذين ال يقـدم لهم أي خـدمات  - ١

 .تكون سنوات حرمان وتدهور نمائي
  .أسرع وأسهل في السنوات المبكرة من العمر إن التعلم اإلنساني يكون - ٢
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إن والدى الطفل المعاق يحتاجون إلى مساعدة حتى تترسخ لديهما أساليب تنشئة  - ٣

 . بناءة
إن التأخر النمائي قبل الخامسة من العمر مؤشر خطر فهو يعنى المعاناة  - ٤

 .والمشكالت المختلفة طوال العمر
 .والبيئة لها دورها الحاسم، والبيئة معاًإن النمـو نتاج الدراسة  - ٥
 .إن التدخل المبـكر جهـد مثمـر - ٦
إن معظم مراحل النمـو الخارجة والتي تكون قابلة للنمـو والتعلم تكون في  - ٧

 .السنوات األولى من العمر
إن التدخل النمائى الذي يحـدث للطفل المعـاق بدون تدخل مبكر يجعـل  - ٨

 . بين أقرانه كبيرةالفروق بينه و
إن التدخل المبكر يسهم في تجنب الوالدين وطفليهما المعوق مواجهة مشكالت  - ٩

 . ] ٢٨ـص، ٢٠٠٤، الحدیديمنى  الخطیب و جمال[ صعبة بسبب اإلعاقة
  

  :تعقیب
اهتمـام   جاء ومن ثم ،الكبرى والفوائد العديدة للتدخل المبكر ةهمينشعر باأل تقدمومما 

المرحلة العمرية حتى تكون نتائج هذه الدراسة دعوة للوالدين والمهتمـين   الباحثة بهذه

بالتدخل والتدريب المبكر حتى ينال  مبمجال األطفال ذوى االحتياجات الخاصة لالهتما

     .كل طفل حقه في الحياة

  

www.hsah.net/dr 
  محمد عوده......النفسي االكلينيكي موقع االخصائي
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  الثانيالمبحــث                                
  

  ضعـاف السمع األطفالعادیین وال ألطفاللدى االنمـو اللغوي  
  
 .النمـو اللغويقوانين و مباديء •
 .النمو اللغويتعريفات  •
 .مـــراحــل النمو اللغوي •
 .النمو اللغوى والعوامل النفسية •
 .عند األطفال اللغة نمو اسباب تأخر •
  :خصائص النمو اللغوي لألطفال المعاقين سمعياً •
 .مفهوم اللغة •
 .اللغة كيف تكتسب •
 .اب اللغةقومات اكتسم •
 .عرفية الكتساب اللغةماالساسيات ال •
 .النظريات المفسرة الكتساب اللغة •
 . قنوات التواصل •
 .مداخل اللغة واساليب تعلمها وطرق تنميتها •

 .اللغة والفكر •
 .اللغة واللعب •
 .العوامل المؤثرة فى النمـو اللغوي لدي ضعاف السمع •
   .أثر اإلعاقة السمعية على النمو اللغوي •
  .إتقان اللغة لدى األطفال ضعاف السمع معوقات •
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، فلقد جعله إنسان ناطق ومفكر، لقد ميز اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان بمميزات عديدة  

، ومنحه إمكانية الوصول ألعلى مستوى من التواصل مع كل ما هو محيط من حوله

ة األساسية وتعتبر اللغة هي الوسيل، ومن هنـا كانت نعمة اهللا على اإلنسان باللغة

، وقد تجد هذه األداة بعض المعوقات التي تعوق نموها، للتواصل والتخاطب بين البشر

 عومن هذه المعوقات اإلعـاقة السمعية التي تؤثر عليها بالسلب فتجعل الفرد ال يستطي

مثل النمو ، التواصل مع من حوله وبالتالي تتأثر جوانب أخرى من جوانب النمـو

وقبل أن  .ألن الفرد يصبح في عـزلة عن اآلخرين، والنفسي االجتماعي والحركي

  .نتناول النمـو اللغوي سوف نستعرض بعض المبادئ الخاصة بالنمو العام

  

  :مبــادئ وقوانین النمـــــو
وذلك نتيجة عشرات اآلالف من ، خرآلكل طفل ينمو في تكوينه مختلفاً عن ا       

ورغم ذلك فإن ، ة للتفاعل مع البيئـة المحيطة بهونتيج، الجينات المورثة من الوالدين

التي اشتقت من األبحاث والدراسات توضح المبادئ  ءهنـاك بعض القوانين والمبادى

وفيما يلي عرض .  والتي تساعدنا على التنبؤ بمستوى النضج لألفراد، الخاصة بالنمو

لهذه القوانين والمبادى:  

  :النمـو كمي وكیفي معـًا - ١ 
فالطفل ينمو في أعضاء ، مظهران في النمـو ال يمكن فصلهما فالكم والكي      

، والوظائف التي تقوم بها األعضاء تنشط وتنمو أيضاً، جسمه فيزداد طوالً وحجماً

، عبدهآمال [  تلو األخرى حتى يصل إلى النهايةوالنضج يعنى مرور الفرد بمرحلة 
  . ] ١٩ ـص، ٢٠٠٤

  :  تصلةالنمـو عملیة مستمرة وم - ٢
تستمر بعد لكنها و، منذ بداية اإلخصاب وحتى نهايتهاتتوقف  إن عملية النمو ال        

وصحيح أن النمو يسير في مرحـلة تلو ، الوالدة حتى مرحلة النضج لكل مرحلة

وال يتوقف ، لكن كل مرحلة تعتمد على سابقتها وتمهـد للمرحلة التالية لها، األخرى

عادل عبد اهللا [ ل بل يحدث اختالف في معدله وسرعته فقطالنمـو بين هذه المراح
  . ] ١٢ : ١١ ـص ـص، ١٩٩١، محمد
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  :النمـو عملیة تراكمیـة - ٣
وذلك ألن ، أن النمو عملية تراكمية" مارجور وكاستلينمك وآخرون " ويرى       

فالطفل الذي ، لمبكرة للطفل تؤثر فى جميع جوانب حيـاته وفى نمـوهاالخبرات 

فإنه يظهر مزيد من العدوان فى المواقف ، ى وقتـه أمام مشاهدة أفالم العنفيقض

 ] ١٩ ـص، ٢٠٠٤، عبدهآمال [  تراكم خبرات العنف لديه ةالمختـلفة من حيـاته نتيج
.  

  :النمـو یسیر فى عملیات تمـایز - ٤

 ومن الكل، الال تمايز إلى التمايز نوذلك أن عمليات النمو اإلنساني تسير م     

نجد الطفل يبدأ من حركات عامة  حيث، ويظهر ذلك في النمو الحركي، للجزء

[ ثم تتمايز حركاته تدريجياً حتى يستطيع التحكم في عضالته لتؤدى وظيفتها، وعشوائية
  . ] ٧٧ ـص،  ١٩٩٣، انتصار یونس 

  :  یتأثر النمو بالمتغیرات والمؤثرات الخارجیة والداخلیة - ٥

شخصية الفـرد نتاج أو أن ، رد ناتج عن الوارثة فقطن ذكاء الفال نستطيع القول أ   

ألنه ال يوجد مظهر من مظاهر النمو يرجع لتأثير الوراثة فقط أو ، لخبرات البيئة فقط

  .Robert V. Kailarl ]  ,1998  البيئةبل من خالل تفاعل الوراثة مع ، البيئة فقط
]p. 15    

  :لكل مرحلة صفـات تمـیزھا -٦

وتتميز الطفولة  ،ثال مرحلة الجنين والمهد والمراهقة تتميز بالنمو الجسمي السريعفم    

بينما ] نمو التواصل االجتماعي –نمو اللغة  –الجسم [المبكرة بالقدرة على التحكم في

  ]. ٧٧ص ، ١٩٩٣، انتصار یونس[  الخ.... تتميز الطفولة المتأخرة بروح التعاون
  :خالل الحیـاةائیة نمیحتوى النمـو على مھام  - ٧

وهى نماذج االستقالل ، هناك مهمة واحدة خالل الحياة يدور حولها نمو الفرد    

ففى الطفولة من سن سنتين يبدأ الطفل فى إدراك ذاته كفرد منفصل ، والتبعية المناسبة

سنوات يصبح جسـده أكثر ]  ٧: ٢[ وفى المرحلة العمرية من سن ، عن اآلخرين

سنوات حتى سن ] ٧[ومن سن ، أن يأكل ويلبس ويستعمل الحمام بمفرده استقالال ويتعلم
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القات ـة العـسيطرة البالغين وإقام البلوغ يبدأ الطفل في التحرر من 

  . [ Marjori T. Kortelik L.,1993, p. 4]  باآلخرين

  

  :اللغوي النمــــو اتتعریف
تنتقل إلى المرحلة يعنى سلسلة من المراحل عندما تكتمل مرحلة وتصل للنضج    

أي تأخر أو  أنو، وهكذا حتى تصل مراحل النمـو إلى النضج النهائي، التالية لها

  .على المرحلة التالية لها بقصور في أي مرحلة يؤثر بالسل

ومن .كائن حي عضوي عملية نضج :"نهبأ النفس ويعرفه كمال دسوقي في ذخيرة علم  

ومن ثم يقال أن النمو يعنى .لحمل حتى النضج ثم التبادالت المتتالية التي تحدث من ا

، طوال وقت كبيريمتد وهو سلسلة تغير مستمرة في جهاز أو نسق ، التغيرات بالزيادة

تلك التغيرات الخاصة المتصلة والمستديمة على النحو الذي  يتلو به بعضها  دوبالتحدي

، ١٩٩٠،  كمال دسوقي[  ته حتى نضجه أو موتهأالبعض في كائن عضوي منذ نش
  . ] ٣٨٣ـص

بأنه التغيرات التقدمية في الشكل :" النمو يعرف جابر عبد الحميد وعالء كفافىو   

، دعبدالحمیجابر[. التنظيم وأنماط سلوك الكائن الحي من المولد حتى المماتو
  . ] ٩٣٧ص، ١٩٩٠، كفافىوعالء

  : بأنه النمو خرونوآ يعرف فرج طهكما  

عادة يكون  ووه، حي سواء جسمية أم عقلية أم انفعاليةارتقاء خصائص الكائن ال -١ 

  .ويحدث في الكم والكيف وهو عكس التدهور، تدريجياً

، ١٩٩٣، خرون آو فرج طھ[ يرتبط هذا المصطلح أكثر بالنمو النفسي واالجتماعي -٢
  . ] ٨١٥ـص

  :النمو  تأخر أماو

وذلـك  ، الزمنـي   مثل عمـره  فيانخفاض أداء الفرد عما هو متوقع ممن  به عنىفن 

  . ] ١٣٣ـ ص،١٩٩٢،عبد الغفارالدماطي،عبدالعزیزالشخص[المعايير العمريةبقارنة مبال
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دراسة النمو اللغوي والنمو االجتماعي  وسوف نتناول في الدراسة الحالية 

  .ومدى تأثير اإلعاقة السمعية على هذين الجانبين من النمو

  

نمو قدرة الفرد على االتصال والتفاهم  :"هأنبعالء كفافى و يعرفه جابر عبد الحميد    

  . ] ٩٤٠ـص، ١٩٩٠، كفافىوعالء عبد الحمید جابر["باستخدام الرموز 

  :الدماطى في قاموس التربية الخاصة بأنهعبد الغفار الشخص وعبدالعزيزويعرفه 

 "نمـو قدرة الفرد على التواصل من خـالل استخدامه للرموز الملفوظة أو المكتوبة"  

  . ] ٢٦٤ ـص، ١٩٩٢، دماطىعبد الغفارال، الشخص  العزیز عبد[

  :و أمل محمود، يعرفه كال من عبد الباسط متولي كما   

أو هو مدى ، ينطقها الفرد سلسلة منتظمة مترابطة من المفردات والكلمات التي" بأنه  

ة بيرات واإلشارواأللفاظ والجمل وكثرة التع، االستخدام السليم للمفردات اللغوية

 ]  ٨صـ ،١٩٩٥،امل محمود - ١٩صـ ،  ١٩٨٦ ـ ،عبد الباسط متولى[والحركات المعبرة
.  

وهو ، من المحاوالت الجادة لدراسة اكتساب اللغة"  Firth فير" وتعد محاولة العالم   

ضرورة تتبع مراحل النمو اللغوي عند الطفل ألنها مرتبطة بالتجارب التى مر :" يرى

  . ] ٣٤ـص،١٩٩٤، ھنساوىحسام الب[ بها في حياته

في تعريفات اللغة سوف  ضوخوبعد استعراضنا لتعريفات النمو اللغوي وقبل أن ن

  :طفالسباب تأخرالنمو اللغوى لدى األأو مراحل النمو اللغوي يلى نعرض فيما

  

  :مراحل النمـو اللغوي
  :المرحـلة قبل اللغـویة - ١
  :  Crying Stageمرحلة الصراخ  )  أ( 
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الكالم لدى الطفل تصل إلى مستوى ال  ر الدراسات إلى أن أعضـاء  تشي      

علمـاء   ضويقرر بع، ويمكنها أن تؤدى وظيفتها قبل ميالد الطفل، من النمو  بأس به 

، الجنين في شهره الخامس تصبح أجهزة الصوت لديه قادرة على العمـل  الجنين بأن 

  وهذا هو أقل 
  
  

  

مـن   وعادة تتطور اللغة بـدءاً ، صوات الناعمةعمرجنين أمكن منه مالحظة بعض األ

ـ اليز" وترى عـالمة الطفولة  ،ةالصـرخة األولى التي تأتى بعد الميالد مبـاشر ث ابي

أن صرخة الطفل األولى تعتـبر أول بادرة يعبر الطفـل من "   E. Hurloukهيرلوك 

وهو مـن  ،  " Ostwuld" ويقول العـالم اوستولد ، خاللها على قدرته على التصويب 

ألنه يفيد ، أن الصراخ الحـاد االنفجارى هو أكثر أهميـة بالنسبة للطفل، علماء النفس 

  . ] ٤١ ـص، ١٩٩٠، فیصل محمد خیر الزراد[  فى نمو اللغة

  :Lalling Stageالمناغاة  مرحلة)    ب(
تظهر في الشهر الثالث وتستمر ، وهى عبارة عن أصوات عشوائية غير مترابطة     

وهى مرحلة يصـدر فيها الطفل أصوات تجعله يبدو وكأن هذا ، ى نهاية السنة األولىإل

إحداث عدد أكبر من األصوات االنفجارية في  ىوالطفل يكون قادر عل، الصوت يداعبه

شهور  ةالشهر الثاني أو الثالث وتصل المناغاة قمتها عندما يصل الطفل إلى سن تسع

فیولیت  وطلعت منصور [  ي وتفسح المجال بالتدريج لهلتشكل أساسا لنمو الكالم الحقيق

  .] ٢٤ ـص ١٩٨٨فؤاد

  :  stage  Imitationمرحلة التقـلید    )ج (

، وذلك لجذب اآلخرين له، وهى مرحلة يقلد فيها الطفل األصوات التي يسمعها       

الطفل وينطق ، وهى تمتد من السنة األولى من العمر وحتى السنة الرابعة أو الخامسة

  . ثم كلمتين حتى يصل لجملة كاملة، في بداية هذه المرحلة كلمة
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الطفل من المفردات لتصل في نهاية  وفى خالل العام الثاني تنمو حصيلة     

فاروق [  كلمة وفى العام الثالث يستطيع الطفل تكوين جملة ٣٠٠العام إلى حوالي 

  . ]١٣ص ، ٢٠٠٠، الروسان

  :المرحـلة اللغــویة - ٢

          :  Semantic Stageمرحلة المعاني    ) د (

على النطق والكالم يؤدى به إلى وعدم تدريبه  الطفل معقد تبين أن عدم الحوار ل      

  وهى مرحلة تلي . ذه المرحلة هي مرحلة ظهور ونضج اللغةـوأن ه، اًـالتأخر لغوي

  

من حيث أن ، مو لغة الطفلمرحلة التقليد ومكملة لها وتسير في نفس االتجاه المشكل لن

تبدأ من السنة  مرحلة وهى، يربط الرمز اللفظي بمعناه الحقيقيالطفل  بعد التقليد يبـدأ 

  وال نستطيع بعد سن ، األولى وتستمر حتى السنة الخامسة وما بعدها حتى السنة السابعة

ى مراحل اللغة أنه متأخر لغويا ألنه تعد لالسابعة أن نطلق على الطفـل الغير مكتم

  . ] ١٤ ـص، ٢٠٠٠، فاروق الروسان[ النمـو اللغوي

  
  :النمو اللغوي والعوامل النفسیة

يمر النمو اللغوي بمراحل عديدة و هناك شبه اتفاق بين العلماء على تلك المراحل    

  : التي نوجزها فيما يلي

  :المرحلة األولیة

ساعتين  دوبع، ألول للغةوتتمثل في صرخة الميالد التي يعتبره البعض المؤشر ا   

أو األلم وبعدها ، أو الجوع ،يعتبر صراخ الوليد تعبيرا عن حالته االنفعالية نتيجة للضيق

يبدأ الطفل بإصدار أصوات عشوائية وتكون غير منتظمة ومتكررة وعلى وتيرة واحدة 

ة تنتظم تلك األصوات وتتناسق مع حاجته وتعتبر تلك األصوات المادة األولي أثم تبد

  .لتكوين الحروف التي يستخدمها الفرد في المقاطع اللغوية في المستقبل

إلى أن أطفال  ",Boan "ولقد اهتم العلماء باللغة منذ القدم وعلى سبيل المثال أشار بوان

وجنوب انجلترا يستخرجون نفس األصوات وبمقارنة الدراسات  ناأللمان والفرنسيي
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أشار إلى أن  لنتيجة ومن الدراسات ماا بأطفال العرب واألتراك فسنجد نفس 

إذا سمعه أسابيع يفهم صوت اإلنسان ويعرف صوت أمه فيهدأ و ٨-٣الوليد الذي عمره 

  .مسجل فانه يجهش بالبكاء

  :المرحلة الثانیة

وهى تبدأ في السنة األولى ويكون فيها الطفل متمكنا من استعمال األصوات التى     

  .ي هذه المرحلةيسمعها ويتدخل عامل التقليد ف

  

  :المرحلة الثالثة

 نلدفل كلمات لها معنى ولقد أشارت جوفيها الكالم الحقيقي ويستعمل الطأ ويبد   

"golden" أن الكلمة األولى للطفل تأتى عندما تكون له ، نتيجة لدراستها للنمو اللغوي

طفل إدراك ال نوأ، القدرة على التفكير فى عناصر اللغة من حيث المعنى والصوت

  .لعناصر اللغة ينتج من تمييزه المعاني من خالل األصوات

  :المرحلة الرابعة

مرحلة التسمية وفيها يسمي األشياء المهمة لديه بأسمائها الحقيقية وذلك ألنها تثير     

االستجابة بتعبيرات  مويتعل، وعند الحاجة يستعملها، انتباهه لها ويضعها فى ذاكرته

  . ] ٢٥:٢٣ ـص ـص، ٢٠٠٣محمد كامل[االجتماعية الوجه من خالل التنشئة

  
  :أسباب تأخر نمو اللغة عند األطفال   
  :الحـرمان الحسي )أ ( 

فيبقى الطفل بمعزل عن األصوات ، وأهمها فقد السمع في الطفولة المبكرة     

 .وكذلك فقدان البصر، الخـارجية المنبهة له ويتأثر تحصيله اللغوي
  :لعصبيإصابة الجھـاز ا )ب(

، ويؤثر ذلك على قدرات الطفل الذهنيـة والعقليـة  ، سواء قبل أو بعد الوالدة  

 .صاب بتأخر فكرىوي
  :االضطرابات النفسـیة )حـ(
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الفصـام الطفـولى   (من هذه االضطرابات النفسية التي تصـيب الطفـل        

 ).واالنطوائية والسلبية وبعض العادات السيئة كالتبول ومص األصابع
  :حـرمان البیئـة )د ( 

فنجد التأخر في النمـو اللغـوي   ، المقصود به غياب البيئة المنبهة للطفل      

والطفل ، لألطفال يظهر في البيئة ذات المستوى الثقافي واالقتصادي المنخفض

ـ   ، ٢٠٠٤ ،الس عید  ش ریف [ والدينـيحتاج إلى العالقة العاطفية الحميمة بـين ال
  .] ٢٠ـص
 

  
  :لألطفال المعاقین سمعیًا خصائص النمو اللغوي

  :هما ، يتضمن جزئين مهمين 

  .The language Inputطبيعة مدخالت اللغة  -١

عبد ، على عبد النبي[طبيعة طرق التواصل المستخدمة سواء كانت يدوية أو شفهية - ٢

 .]٣٥ـص٢٠٠٤، الوھاب بن حمد
السمع التي  يييمكننا تحديد االستراتيجيات المختلفة المستخدمة مع األطفال عادو    

ستخدامها مع األطفال ضعاف ألتقوم عليها عمليات النمو اللغوي وعمل نماذج منها 

وذلك أيضا باستخدام البيئة . السمع لزيادة النمو اللغوي ومساعدتهم على اكتساب اللغة

وتعزيز الوسائل المختلفة ، عاقتهمإمها لتتناسب مع يالمحيطة بهم وإعادة ترتيبها وتنظ

  ].Luetke et.al 1994, p.404[هم في النمو اللغويالتي تساعد
  
  :مفھـــوم اللغــــة 

ولكننا نستطيع التواصل ، تعتبر اللغة الوسيلة األساسية للتواصل مع اآلخرين  

ولكن هذا التواصل ،  فهم يتواصلون باإلشارة الصمومثال ذلك األشخاص ، بدون لغة

التواصل مع اآلخرين في أي  دام اللغةبينما نستطيع باستخ، فقط لمجتمعهم الخاص بهم

ولقد أوضح اهللا سبحانه وتعال مـدى قيمة اللغة في الحوار مع الغير ، مجتمعات أخرى
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ويسر ِلي  ، رب اشْرح ِلي صدرِي {"   لربه سبحانه وتعالى "موسى  حيث قال 

من َأهلي هارون ،  واجعْل ِلي وزِيرا،  يفْقَهوا قَوِلي ، عقْدة من ِلساني واحلُل     َأمرِي

ِإنَّك ،  ونَذْكُرك كَثيرا ، كَي نُسبحك كَثيرا،  وَأشْرِكْه في َأمرِي،  اُشْدد بِه َأزرِي    َأخي

  .]سورة  طه  }  ٣٥: ٢٥{ اآليات من[  } كُنْت بِنَا بصيرا

" أن سيدنا  من خر بالرغمة في الحوار مع اآلتوضح أهمية اللغهذه اآلية الكريمة  

في نموها من  أواللغة تبد، ولكنه كان لديه تلعثم بسيط أثناء كالمه، كان متكلم" موسى 

  .وهى عالمة من عالمات النمو العقلي، صوت ثم كلمة ثم جمل ثم قصة وحوار

  

أن يعرف فيجب ، أحد الوسائل التخاطبية : بأنها هي اللغة ١٩٨٤" اوبنز" ويوضح 

من ] التالية للغة لوالوسائ، وغير اللغوية، حول اللغوية[الشخص ويستخدم الوسائل 

وتشمل الوسائل حول اللغوية اإلطار اللحني للكالم ، أجـل توصيل المعنى وراء كالمه

الوسائل غير  منو لمقطعياوهذا ما يعرف بالمستوى الصوتي فوق  ،والوقفاتوالتشديد 

تعبيرات الوجه ونظرة العين وحركة الرأس والجسم والبعد اللغوية وضع الجسم و

فتتمثل في مدى نجاح التخاطب ، أما الوسائل التالية للغة .الجسماني بين المتكلم والسامع

    . ]١٦ ـص،١٩٨٧،مروة صالح[ في توصيل المعنى وتأثيره في المستمع وأيضاً المتكلم

  :ةولقد عرف العلماء اللغة بالتعريفات اآلتي 

 تمثل اللغة أهم جوانب الحياة:"يعرف فرج طه اللغة في موسوعة علم النفس كالتالي    

وسـيلة التواصـل بـين    والنفسية واالجتماعية للفرد فهي أساس العالقات االجتماعية 

كما أن من أهم وظائفها أنها . عالوة على أنها أداة تسجيل ونقل وتنمية التراث، األفراد

وللمفاهيم دور خطيـر فـي تنميـة العالقـات      .هيم وتحديدهاوسيلة للتعبير عن المفا

ولذلك يعتبر موضوع دراستها مـن أهـم    ،النفسيةاالجتماعية وتدعيم وشائج الصالت 

كما أنهـا  ، واللغة كائن حي نامي ومتطور. موضوعان الدراسات اللغوية والنفسية معاً

علـم وظـائف   فالجانـب الصـوتي للغـة موضـوع     ، ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد

من اللغة وكيفية انتقـال الرمـوز    ئيأما الجانب المادي والمر، ]الفسيولوجي[األعضاء
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،  زة النطق واألعصاب والمـخ ـأجه أو المقـروءة عـن طريـق     ،المكتوبة

ـ صـ ص،١٩٩٣،فرج طھ وآخرون[  األعضاء وفيزيقيا الضوء وظائف لمـفهو وظيفة ع

٣٤٦:٣٣٦  [.  
                        

أي وسيلة لفظية أو غير لفظية :  و عالء كفافى اللغة أنها دعرف جابر عبد الحميو    

وهى نسق من الرموز االتفاقية للتواصل بين الكائنات . من وسائل التعبير عن األفكار

وتنطوي على ، عبارة عن إشارات صوتية تفيد في االتصال فيما بين الناس ىالحية وه

راكز عصبية متخصصة وجهاز سمعي صوتي للنطق وم، وجود وظيفة رمزية مطابقة

  .]  ٧٧٠ـص، ١٩٩٠، كفافى عالء ،عبد الحمیدجابر[ ويشكل اللغة اللسان، باإلشارات
    
       

لتبادل األفـكار أو اآلراء أو معقد  نها نظامأ : "وعرفها القاموس السيكولوجى للطالب 

لنظام منظومة من الكلمات ويتضمن هذا ا، المعلومات عن طريق الكالم أو اإلشـارات

  . ] s,D. Ps., 1994, p.100 ' Astuden[ " في مجموعة مؤلفة ذات معنى 
   
نظام من  –الكلمات  امستخدانوع من التعبير ب :"اللغة بأنها كسفوردإف قاموس عرو    

أستخدام الكلمات بطريقة تتفق مـع طريـق األتصـال     –الكلمات الخاصة بمجتمع ما 

 .]Oxford Dictionary,1993,p.496["نسانيإلا
          

عبارة عن نظـام رمزي افتراضي يربط الصـوت  : " أنها Kotbyوعرفها قطبي     

  .][Kotby N., 1983,  p.13"والرمز بالمعنى 
  

نظام   -١:" نهاأفى قاموس التربية الخاصة ب) ١٩٩٢(وعرفها الشخص والدماطي     

لقواعد الخاصة بوضعها معاً بحيث تشـكل  كما يتكون من ا، يتكون من كلمات ورموز

عب  د الغف  ار  ،الش خص  عب  د العزی  ز[طريقــة مــن طــرق التواصــل بــين مجموعــة

  . ] ٢٦٣ـص،١٩٩٢،الدماطي
  

ما هي إال رموز لفظية مثل الحديث وغير  هانبأ:اللغة) ٢٠٠٠(زينب شقير  وتعرف    

يمثل الرمز االجتماعي لفظية مثل اإليماءات يشترك فيها الجميع ويتفقون على داللتها و
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الذات وقبول اآلخرين وإذا قل هذا القدر  ارتقاء اللغة اى بتحقيق قدرا من قبول 

، زینب شقیر[ ملية التواصل بين الفرد واآلخرينعن حد معين اضطربت ع

  ] . ٣١صـ،٢٠٠٠
  

نظام من الرموز يخضع لقواعد والهدف : " عرفها بأنها فقد " Bangsبانجز " أما        

  :وهى تتكون من النظم التالية، ا تواصل المشاعر واألفكارمنه

  :  Semantic Systemالنظام السيمانتى لأللفاظ  - ١

 .ودالالتها وتطورها، هذا النظام يتعلق بمعانى الكلمات        
  :  Syntactic Systemالنظام التركيبي  - ٢

مع قواعد ، الهاوترتيب الكلمات فى أشك، هذا النظام يتعلق ببناء الجمل  

 .اإلعراب
  :  Morphologic Systemالنظام المورفولوجي  - ٣

 هذا النظام يتعلق بالتغيرات التى تطرأ على الكلمات من الناحية الصرفية         
  :  Phonologic Systemالنظام الصوتي  - ٤

  .ويوباألصوات الخاصة باالستخدام اللغ، هذا النظام يتعلق باألصوات الكالمية 

 
وهو يتطلب ، Motor actالفعل الحركي " عرف الكالم بأنه " بانجـز " كما أن   

نطق  –رنين الصوت  –إخراج الصوت  –التنفيس : [ التنسيق بين عدة عمليات هى

  . ] ٢٣ـص، ١٩٩٠، فیصل محمد الرزاد[ ]األحرف وتشكيلها 

للنمو اللغوي ستعراض ما سبق من تعريفات تستخلص الباحثة تعريفها إمن خالل 

  :كاآلتي

حد جوانب النمو والذي يتأثر بخبرات الحياة العامة ودرجة الذكاء ويبدأ منذ أبأنه "

عن حصيلة من اللغة يستخدمها الفرد  ةالميالد ويكتمل في سن الخامسة وهو عبار

  ."للتعبير عن حاجاته ومشاعره للتواصل مع اآلخرين

  

  كتسب اللغة؟تكیف 
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، الطفل الخمس سنوات األولى من عمر م على مدار اكتساب اللغة عادة يت

حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الجنين يبدى  مبكرة جداً فاالستجابة اللغوية تبدأ

استجابة لبعض األصوات وهو فى بطن أمه ويولد ولديه القدرة على النطق وفهم 

  . ] ٦ ـص، ٢٠٠٣، محمد كامل[الكالم

 تبايل سالمة السمع والبصر واضـطرا قبمن  جسدية يتأثر النمو اللغوي بالعوامل الو 

، وعوامل أخرى خاصة بالنمو العقلي والمعرفي، ذر العضلي العصبيآوعملية الت، الغدد

هذا باإلضافة إلى العوامل البيئية واالجتماعية واالنفعالية التي تتوافر في المنـزل ثـم   

  . ] ١٣ـص. ٢٠٠٢، آمـال عبد السمیع[  المدرسة
  
  

  

  

هو عدم استطاعة الطفل المشاركة اإليجابية ، ما يترتب على األعاقة السمعيةطروأن أخ

شيوعها  والتي لها، فى عملية اكتساب اللغة التي تمثل أكبر أشكال التواصل بين البشر 

  . ] ١٠٨صـ، ٢٠٠٥،ابراھیمفیولیت [ بين الناس
  
  

  :مقومات اكتساب اللغة
  :وهيKotbyقطبي احدده وتنمو في وجود مقومات أساسية اللغة أتنش 

  .سالمة القنوات الحسية ووظيفة كل الحواس -١

 .صحة وظيفة الدماغ -٢
 .الصحة النفسية  -٣
 .البيئة المنبهة  -٤
علـى   سـلبياً  ثيراًأضعف واحدة أو أكثر من هذه المقومات يؤثر ت ن غياب أوأو     

أحدى هذه  فقد من هوغوياً تأخر لفيكون بذلك الم ، سبب تأخر في اللغةاكتساب اللغة وي
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المقومات وتخلف عن مراحل اكتساب  ,.Kotby N[اللغة عند الطفل العادي

1980, pp. 303:305[.  

  
  :للغةا یات المعرفیة الكتساباألساس

أو معاق فهناك أساسيات معرفية يجب أن يكتسبها الطفـل   يسواء كان الطفل عاد    

ات المعرفية في كل مرحلة وفيما يلي استعراض لهذه األساسي. لكي يستطيع تعلم اللغة

  :  والسلوكيات التي تحدد هذه األساسيات المعرفية

  Sensor process:  العملیات الحسیة]    ١[ 

  Attention:  نتباهاإل) أ (

على التركيز غيـر مشـتت حتـى     اًوهى مهارة تتطلب أن يكون الطفل قادر         

  تدرج في ست مستويات حتى يستطيع اكتساب اللغة من المثيرات المحيطة حوله وت

  :نتباه إلى أعلى مستوى وهىيصل اإل

 :المستوى األول -١
من سن عام ويكون الطفل مشتت االنتباه ويرفض االنتباه للمثير المطلوب منه         

  .االنتباه إليه

 :المستوى الثاني-٢
مثير آخر ويبدأ في العام الثاني وفيه يركز الطفل مع مثير واحد وبمجرد ظهور        

  .المثيرين معاً فضير

 :المستوى الثالث -٣
وهو يركز مع مثير واحـد  ،  ويبدأ في العام الثالث ويكون الطفل فيه أحادى القناة     

  .وال ينفذ األمر المطلوب منه،  ه للمثيرات األخرىينتبوال 

 :المستوى الرابع -٤

  .هألمر المطلوب منويبدأ في العام الرابع ويظل الطفل أحادى القناة ولكنه ينفذ ا 

 :المستوى الخامس والسادس  -٥
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نتباه لكل المثيـرات  الويستطيع الطفل ا ـ    ، المدرسـة  ليبدأ في مرحلة مـا قب

 Kotby ويستطيع تنفيذ العمل المطلوب منه وعمل آخر بجانبهمن حوله              

N.,1980, p.317].[  

  Imitation processعملیة التقلید   - ب

    م الطفل وتتطلب تحديد سليم لعناصر الفعل المراد تقليده يدامها لتقيوهى يمكن استخ    

  .وترجمته ترجمةً صحيحة   

   Object permanencyالشيء  دوام –ج 

وذلك لتنمية المفهوم لشيء ومعرفة الطفل أن األشياء يستمر تواجدها في الخبرات  

  .التالية

  Means –Ends relationshipsالنتائج  –عالقات الوسائل  –د 
للوصول إلى  كوسائل وتقاس بقدرة الطفل على استخدام األشياء واألشخاص واألفعال

  .الهدف وارتباط الهدف بشيء يحققه

  

 
   Preoperational Processالعملیات  لمرحلة ما قب]  ٢[ 

تؤدى إلى أساسـيات  ) اللغة لعمليات ما قب(إن استجابة الطفل للمهام السابقة وهى 

  :اللغة وهى

   Representational Skillsمھارة التمثیل  -أ 

ويتم ، شكال تمثل اللغة عن طريق اللعبأكلها)األحالم  -اللعب الرمزي  -الرسم (

تمثيل الكلمة أو العبارة بشيء والربط بين األشياء واألحداث ومن هنا يزداد عـالم  

  .الطفل بالمعرفة ويبدأ في عرض هذه المعرفة بالتعبير اللغوي

  Classificationتصنیف ال –ب 

وتطور هذه المهارة ، الشكل، ناللو، وهو تصنيفه لألشياء التي تتشابه في عنصر أو أكثر مثل الحجم
  .من قدرة الطفل اللغوية
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  Serriationالتسلسل    –ج 

  .وهذه المهارة تعتمد على ترتيب األشياء في سلسلة متواصلة على أساس العالقة

  Remigrationالعد  –د 

من قدرة الطفل على إقامة عالقات بين المجموعات من األشياء ويطلق على هذه وتتض

سھى [ )كل  -بعض  -قلأ -أكثر ( كلمات تدل على هذه العالقة مثل العالقات

  . ] ٨٣:٨٠ـص ـ، ص٢٠٠١مینأ

  

  :كتساب اللغة إلالمفسرة النظریات  
الكتساب اللغة منذ عندما نتحدث عن اللغة نعنى المراحل التى يمر بها الطفل      

لغوية تصبح تدريجياً " كفـاءة " ولقد تبين أن الطفل يملك منذ طفولته المبكرة ، ميالده 

وذلك عن طريق األمثلة والحوافز التى تقدمها له البيئة ، قـدره على التطبيق اللغوي 

، يـاً وهنا يبدو الطفل أمام هذه المغريات كأنه سلب، العائلية واالجتماعية المحيطة به 

ولكنه فى الحقيقة يكون إيجـابياً ألن جهـازه الفطري للفهم اللغوي يتيح له اختيار 

  غوية يكتسب ـرات اللـوعلى أساس الخب، وتنسيق العناصر اللغوية المختلفة فى بيئته 

  

وهو ما يطلق ، الطفل أنظمة لغوية متزايدة وتنمو وتزداد وتكون مناسبة للنظام الفكري 

  ]  ١٨ ـص،  ١٩٩١، سرجیو سبیني " [ اللغـة "  sauussureعليه سوسير

  :وهي ،اللغةوفيما يلي نعرض بعض النظريات المفسرة الكتساب 

 .Cognitive Theoryالنظرية المعرفية  - ١
 .The Behaviorismts Theoryالنظرية السلوكية  - ٢
 Theory .  Imitationنظـرية التقـليد     - ٣
  .Main Theory ـلية  النظريات العق - ٤

     :Cognitive Theoryالنظریة المعرفیة   :أوًال
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طفـل كنتيجة للتفاعل لالكفاءة اللغوية ل جوهر هذه النظرية هو ارتقــاء      

ذه النظريـة ال يعتمـد علـى    واكتساب اللغة في رأى أصحاب ه، بين الطفل والبيئـة

الوقت ال يتفق مع نظرية الـتعلم  ى نفس فو، مورثة تساعد في تعلم اللغة فقطتنظيمات 

  . ] ١٨ ـص، ١٩٩٩، أحمد حسنین أحمد[ فى أن اللغة تكتسب عن طريق التقليد

، من الباحثين الذين ربطوا نمو اللغة بالنمو المعرفي"  Piagetبياجية " ولقد كان    

. فإنه يستطيع تطبيق المدلول اللغوي عليه، فعندما يكون الطفل لديه مخططاً معرفياً

[Gormly, 1997, p. 192].  

  :بتحليل التطور اللغوي إلى"  Piagetبياجية " ولقد قام 

 .Egocentric Speech الحديث المتمركز حول الذات  -أ 

 .Socialized Speech .الحـديث االجتمـاعي -ب 

    .]  ٣٥٤ ـص،  ٢٠٠٠، یوسف قطاني [ 
  :لوفيما يلي نعرض لكل مرحلة منهما بشيء من التفصي

  
  
  :الحدیث المتمركز حول الذات  )  أ ( 

فإن الكلمات األولى لألطفال هي كلمات تتمركز "  Piagetبياجية " طبقاً لنظرية      

ففي السنوات األولى ، ه الخاصةتوتركز على اهتماماته وانفعاال، حـول ذات الطفل

ى أن اآلخرين ويعتمد الطفل هنا عل، يرتبط الطفل باألشياء التي خبرها من خالل حواسه

وبعد أن ينتقل من مرحلة ما قبـل العمليات إلى ، هو يدركون األشياء كما يدركها

فهو يبـدأ في فهم إدراك أن اآلخرين لديهـم منظورات مختلفة عن ، مرحـلة العمليات

  .   [Kroch, 1994, p. 396]منظورة
  :ى ركز حول الذات إللمتمظاهرة الحديث ا"  Piaget"وقد قسم  بياجيه   

  :Repetitionاإلعادة وتكرار الحديث  - ١
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 .وهذا ال يعد حديث ولكنه للترفيه عن النفس  
  :Monologueالحـديث مع الـذات  - ٢

 .داء اآلخرينآال يتحدث الطفل إال مع نفسه ويسمع صوته وال ينتظر   
  :Collectiv Monologueالحديث مع الذات ضمن جماعة من األطفال  -٣

فسه ضمن مجموعة من األطفال الذين ال ينصتون له على الرغم يتحدث مع ن 

 . ] ٣٥٦ ـص، ٢٠٠٠، یوسف قطامي[  من وجودهم
  :الحـدیث االجتماعي  )  ب  ( 

، يسعى فيه الطفـل لنقل أفـكاره ويتبادل األفكار بهـدف التواصل االجتمـاعي  

جتماعية هام جداً للنمو إلى أن التعامل مع البيئة الطبيعية واال" بياجيه  " كما يشير 

  .[Norton, 1993, p. 29]العقلي واللغوي عند األطفال 
  
كما أن الخبرات االجتماعية مع اآلخرين هي التي تساعد الطفل على الخروج    

  .[Robison, 1992, p.56]لذاتاالتدريجي من التمركز حول 

  

     :The Behaviorists Theoryالنظریة السلوكیة   :ثانیًا

يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يصدر أصواتاً يطلق عليها المناغاة وهنا        

  ، ةـوتية التي تبنى عليها اللغـومن هنا تكون االستجابة الص، يقدم له األبوان التعزيز

  

حيث أن الفرد بعد أن يثاب ، ويرى أصحاب هذه النظرية أن التعزيز هنا أهم عناصرها

أهمل السلوك تزول احتماالت  اوإذ، من احتمال حدوثه فإنه يزيد، على سلوك معين

، صالح یمالرح عبد[  ومن ثم فان التعزيز يلعب دورا هاما في ظهور اللغـة، ظهوره

  . ] ٥٢ ـص، ١٩٩٢
  

  :ولقد وجهت بعض االنتقادات لهذه النظرية

ي أنه بالرغم من التسليم بدور التدعيم ف"  Herle, Limble"  هيرل ليمبل حيث يرى   

  :كتساب اللغة لدى األطفال إال أن هذا الدور يظل محدوداً وقاصراً لعدة أسبابا
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فكيف يتم اكتساب األلفاظ التي ال تلقى ، الكالم ليس دائماً لطلب ماء أو طعام *

 تدعيم ؟
هناك كلمات عديدة وجمل تشير إلى حاالت خاصة في الذهن أكثر منها في  *

 فكيف يتم تدعيمها ؟، األشيـاء
 حدوث تراكيب لغوية فكيف نفسر، لو أن الكالم يتم تعلمه بواسطة عملية انتقالية *

وال في التقليد ؟ ، التي لم تحدث ال في التلفظ العشوائيوالكالم الناضج فى  جديدة

 . ] ١٢٠ ـص، ١٩٩٠، جمعة یوسف[ 

  :    Imitation Theoryنظـریة التقـلید:  ثالثًا 
الطفل يكتسب اللغة من خالل محاكاته وتقليده لما ينطقه  يرى أصحاب هذه النظرية أن 

فهم دائماً يتعلمون األشياء بما ، أى أن األطفال يقلدون ما يسمعون، اآلباء والمحيطون به

وأن دور المحاكاة فى اكتساب اللغة ، فيها من معاني جديدة عن طريق االستماع للكبار

، وزيادة مفرداته ، مـو لغة الطفل ألن المحاكاة تعمل على ن، ال يمكن تجـاهله 

عبد الكریم [ بينما طريقة الكالم تكتسب ، فالطفل يولد ولديه استعداد فطرى للكالم 

  . ] ٣٢: ٣١ ـص ـص، ١٩٩٩، عفاف اللبابیدى، الخالیلة

  

  
  

  :      Main Theoryالنظریات العقـلیة   :  رابعًا 

 هو الذى بدأ )١٩٥٧" ( Chomskyشومسكى "  أن  )١٩٨٣(ولقد اوضح دنيس تشاليد  

ورفض وجهة النظر التي  Skiner" سكنر" ما وجه نقده لنظرية بالثورة اللغوية عند

[ ويعاد إنتاجها ] مدخالت [ تنظر لإلنسان على أنه يشبه اآللة التي يتم تغذيتها بكلمات 

تطيع ويس، وذلك ألن العملية العقلية شـديدة التعقيد، بالترتيب المطلوب] مخرجات 

وإن اللغة ، الطفل من خالل إتقانه للقواعد التي تحكم بناء لغته أن يظهر نوع من اإلبداع
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تفسير النمو اللغوي لألطفال نظرية وليم  ومن النظريات التي حاولت  . مهارة

  .الذي ميز بين ثالث مصادر للكالم وهى"  Wallum Shatert" شارتر 

 .الميـل القصـدي )حـ( .تماعيالميـل االج )ب( .الميـل التعـبيري )أ(

بينما الميل القصدي ، الحيوان لديوالميل التعبيري واالجتماعي هما من مبادئ االتصال 

ألنها توجيه  ،القصديةلي استخدام إ" Sartarسارتر "ولقد لجـأ ، فهو الذي يميز اإلنسان

ـ   بمعني،  نحو مضمون أو معني معين ب أن الطفل فى مراحل نمـوه النفسـي يكتس

 ،١٩٩٩،احم د  احم د حس نین  [ القدرة على أن يعي األشياء عند تلفظه بصـوت معـين  

  .] ١٧صـ

"  Haymesهيمس  "أمثال ، ولقد وجهت انتقادات للنظرية العقلية خاصة علماء اللغة 

حيث أنها ال تدل داللة كافية على أن القدرة اللغوية ، الذى انتقد مفهوم الكفاءة اللغوية

، اللغة في مجتمعه هاستخدام عندال تكفى وحدها ، يملك قواعد اللغةعند اإلنسـان وهو 

  . ] ١٨ـص ،١٩٩٩،احمد احمد حسنین[ إذ البد أن يكتسب القدرة على األداء والتواصل

  

  

  

  :قنـــوات التــواصــل  
  :هناك نوعان من قنوات التواصل وهما  

  : وتتمثل فىVerbal Communication Chancels" قنوات تواصل لفظیة ]  ١[ 
  :  Languageاللغــة   ) أ(

 ألنها تستخدم فى مواقف حياتهم، تحتل اللغة أهمية كبيرة بين أفـراد الجنس البشرى

 ،فاروق الروسان [ عن المشاعرلتفكير والتعبيرلغرض التحدث مع اآلخرين وا

  . ] ١٢ـص ٢٠٠٠

  :Pare languageنظـائر اللغـة   )ب(
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وغيرها من ، ودرجة خشونته أو ليونته ته وهى تتمثل فى نبرة الصوت ونغم   

  العوامل

  الصوتية  األحبال –الحنجرة [ويمكن للجهاز الصوتي  .التى تصاحب الكلمة المنطوقة   

  فضالً عن ، لكالم فى مختلف اللغات واللهجاتفي اإلنسان إنتاج األصوات الالزمة ل]    

  تساب اللغـة ـتمكنه من اك حيث. دور حاسة السمع في عملية النمـو اللغوي للطفل   

  غوية التي تستمدـوتكوين الحصيلة الل،  من الوسط المحيـط به] الكالم [ الشفهية    

  .] ٣٣ـص، ١٩٩٧، عبد العزیز الشخص[  الكلمات منها   

نظـراً  ، ومن هنا يتضح أن نظائر اللغـة تكون مفقودة عند الطفل المعاق سمعياً      

  .صواتلعدم قدرته على سماع األ
  

  : Non Verbal Communication Chanelsقنوات تواصل غیر لفظیة ]    ٢[ 

يا كانت قناة أو، وهى تتمثل في الجسم وتعبيرات الوجـه المصاحبة لإلشارة   

االجتماعي [ فإنها هي الوسيـلة الجوهرية للتواصل ، التواصل لفظية أو غير لفظية

كفاءة قناة التواصل على وجود مجموعة من  ولذلك يتوقف نجاح، ]والعقـلي والثقـافي 

وأن أي خلل في واحـد أو أكثر من ، األجهزة العضوية السليمة كي تتم بصور عادية

وقد يحول دون قدرة الفرد على ، تلك األجهزة قد يحول دون حدوثها بصورة مناسبة

  . ] ١٩ ـص، ١٩٩٧، عبد العزیز الشخص[  اكتساب الكالم
  

      

ـ  ويمكننا القول  مجموعـة مـن   ل اًأن عملية التواصل بين أعضاء األسرة مثالً تتم وفق

يحاول صياغتها بشكل يسـمح  ] المرسل[ تبدأ بوجود فكرة لدى أحد األفراد ، الخطوات

، وتأتى صياغة هذه الفكرة سواء بشكل لفظي أو غير لفظـي ، ]المستقبل[بإرسالها إلى 

وهى تتمثل ، ثم تأتى الخطوة األخيرة، يجابما بالسلب أو اإلإويقوم المستقبل باالستجابة 

والتي تشكل استجابة جديدة يستقبلها المرسل مـن  ، في التغـذية العكسية إلى المرسل

  .وهكذا يتم التفاعل في األسرة العادية، المستقبل
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حيـث  ، التواصل قد ال تكتمل ةفإن دور، بينما األسر التي لديها طفل معاق سمعياً     

وعلى سبيل المثال قـد يريـد   ، عائقاً أمام إتمام هذه الدورة للتواصل ةغيمثل قصور الل

وهنا قد تفهمـه  ، الطفل المعاق سمعياً إرسال فكرة لديه أو يحاول إرسالها بشكل لفظي

على عبد  [األسرة أو ال تفهمه وعدم فهم الرسالة يؤدى إلى إعاقة الطفل واألسـرة معاً 

  . ] ٣١ص ، ٢٠٠٤، عبد الوھاب بن حمد،  النبي

  
  :مداخل اللغـــة وأسالیب تعلمھا وطــرق تنمیتھا

ونظام من الكلمات تتبع ، اللغة هى نظام من الرموز يمثل أفكار عن العـالم   

وفى مجـال اإلعاقة السمعية يستخدم المعاقين سمعياً ، ]نحوية وصرفية [ قواعد 

[ كون معظم األطفال ونظراً ل .نظام خاص بهم للتواصل يسمى لغة اإلشارة) الصم(

وهو [ يكتسبون اللغة بطريقة طبيعية من خالل تفاعلهم مع نموذج اللغة ] السمع  عاديى

فذلك يعنى أن الطفل الذي يتمتع بنظام حسي وال يعانى ، فى الطفولة المبكرة] عادة األم 

ولديه والـدان قادران على ، ويتعرض لبيئـة مثيرة، من أي عيـوب معرفية أو عقلية

الدفء والحنان فإنه يكتسب قدرات معرفية ولغوية يكتسب من خاللها األشكال  ئهعطاإ

  .الثانوية كالقراءة والكتابة

  وية ـوبالمثل فإن العوامل التي تسهم في االكتسـاب المبكر للقدرات المعرفية واللغ    

  

  

  المعرفية اكتساب القـدرات هي نفسهـا العوامل التي تسهم في، لألطفـال عاديي السمع

  .واللغوية لألطفال المعاقين سمعياً
  

  تنمية القدرات  نعلى أ"  Quigley, & Kretchmer"كويجلى وكريتشمر" ويؤكدا        

دة بالعديـد مـن الخبـرات    التربوية للطفل المعاق سمعياً تتطلب بيئة مبكـرة مـزو  

ـ ، ةرحلة الطفولـواصل له أهميته فى مـوذلك ألن الت، والتواصلوالمثيرات  اصةـوخ
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النمـو اللغوي لألطفال المعاقين سمعياً  ــة ــا اعتبــار أن .المبكرةالطفول ويمكنن

، عب د الوھ اب ب ن حم د    ، عل ى عب د النب ي   [  السـمع  ييأكثر تعقيداً مقارنة بأقرانهم عـاد 

  . ] ٣١ ـص، ٢٠٠٤

  
   :اللغة والفكر

، ساسية للفكرحيث أن اللغة هي احد األساليب األ، هناك عالقة وثيقة بين اللغة والفكر

  .حد نتائجهأالحديث المنطوق  نأو

التي قام بها بياجيه ومعاونوه حول التطور العقلي أن  تولقد بينت نتائج الدراسا  

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام يعملون عند مرحلة ما قبل 

   Representational periodأو مرحلة التفكير التصورى  Preoperational ،العمليات

  . ] ١٧١ـص١٩٨٩، لیلى كرم[

فهى اداة التعبير عن الفكر وأساس تنظيمه ،وألن اللغة ترتبط بالفكر ارتباطاً وثيقاً        

قد أصبح مبحث متطوراً من مباحث  ولذلك فان موضوع  اللغة والفكر،وتنميته وتعميقه

ية ـفاهيم محملة بشحنات نفسفاأللفاظ فى اللغة رموز تعبر عن معاني وم، علم النفس 

فالعقل يخلق األشياء والرموز واأللفاظ ويضفى  ،العقلوالمعاني من صنع ،  وانفعالية

  أن  سبقية الفكرأفالفكر صناعة العقل وهو سابق علي اللغة والدليل علي ، عليها معانيها

يزداد كلما ل األلفاظ ستعمااوتقدم الطفل فى  ،مرحلة الفهم لدي الطفل تسبق مرحلة استعمال اللغة 

  . ] ٦٦٤ ـص، ١٩٩٣، فرج طھ آخرون[   ازداد فهماً للكالم

 :اللغة و اللعب
، استخدام اللعب كأداة لتعلم اللغة والنمـو االجتماعي مع الصـم وضعاف السمع يعد   

 اجتماعية وهناك خصائص، من الوسائل المهمة التي تساعد على نمـو هذين الجانبين

ال ضعاف السمع حيث أن هناك أنواع للعب تكون مؤثرة في السـنوات  للعب مع األطف

دراسات أن األطفال ضعاف ـولقد أوضحت ال، األولى من تعلم اللغة والنمو االجتماعي
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واجتماعية باللعب مـع أقـرانهم مـن     ــة  الســمع يكتســبون مهــارات لغوي

   .Witing Q.- Gonnor L., 1994, p. 138 ] [ المدرسةاألطفال عاديي السمع في 
    

ولذلك فإن دور اآلباء والمدرسين في ، ويعتبر اللعب معزز لعملية النمو اللغوي     

تعزيز األلعاب مع األطفال ضعاف السمع مفيد ومهم في عملية النمـو اللغوي 

ألن كل ، ولكن كيفية استخدام نوع األلعـاب يتوقف على الفئـة العمرية، واالجتماعي

  [Schwartz – Sue, 1996, p. 289] . خاصة تتناسب معهافئة عمرية لها ألعاب 
  

ولكي نساعد الطفل األصـم وضعيف السمع على اكتساب اللغـة يجب على     

اآلبـاء زيادة المحادثات باستخدام البيئة المحيطة بهم واستخدام المهارات المناسبة التي 

   [Luetke, et.al , 1994, p. 404] .اللغوينوعا من أنواع التدخل لتنمية النمو تعتبر 
  

بلغة جديدة تتمثل فـي اللعـب باسـتخدام     أن يتعاملوا باء و المدرسينلآل ويمكن     

ـ ، األلعاب و األنشطة المختلفة للعمل على مساعدة األطفال في التنمية اللغويـة   رويعتب

ب يمكن اسـتخدام األلعـا   هوأن، العمل على تعزيز األلعاب مفيد لعمليات النمو اللغوي

ب على ـوع اللعـيتوقف ن نولك، كعملية مساعدة لتعليم اللغة للطفل المتأخر في النطق

 ,Schwartz - Sue, 1996[ درجة المرحلة العمرية ومدى النمو اللغوي لألطفـال 

p.289[ .  

  دور المعلمين في اكتساب اللغة

ن المقدرة لديهم م، أن مدرسي األطفال الصم وضعاف السمع إلي توصلت الدراسات    

  اعر واألحاسيس ـوذلك في النواحي التي تتعلق بالمش، على التأثير في هؤالء األطفال

  

وذلك عن طريق ، حتى يتم التمكن من تنمية اللغة لديهم وإيجاد شكل صحيح لبناء لغتهم

وظهر ذلك في األعمال الفنية التي  ،الداخليةإدراك طبيعة حياة هؤالء األطفال 

  [Eubanks - Paula, 1995, p. 214] . دات اللغة لديهماستخدمت لنمو مفر
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نمــــو  ال  فيالعوامل  المؤثرة      : اللغوي لدى ضعاف السمع
  :  عـوامل مرتبطـة بالطفـل  -  ١
وإنه كلما كان االكتشاف مبكراً أتاح ،  :تاریخ اكتشاف اإلعاقة لدى الطفل )أ ( 

  .لتدخل ومساعدة الطفل افرصة

  .ونوع الفقد وأسبابھ، السمع درجة فقد )ب(
شلل  –تخلف عقلي : [ مثل اإلصابات بإعاقات أخرى غیر اإلعـاقة السمعیة )حـ(

 ].الخ ... دماغي
أن اللغة تعد مظهر من مظاهر القدرة العقلية " حامد زهران " يرى  :الـذكاء )د ( 

أن المعوقين  وقد أثبتت الدراسات، العامة ويرتبط التأخر اللغوي بالتأخر العقلي

وبالتالي ، عقلياً يتأخرون فى اكتساب مهارات التمييز السمعي والبصري

 . ] ٦٤ ـص، ١٩٧٧، حامد زھران[  يتأخرون في اكتساب الكثير من المهارات
يتفوق األطفـال الذين ينشئون في بيئة  :الحرمان العاطفي والحالة االنفعالیة )هـ(

، طفال الذين ينشئون في بيئة محرومةدافئـة مع أسرهم على نظرائهم من األ

.                      وذلك في أدائهم على االختبارات اللغوية، مثل المؤسسات والمالجئ

  

  

 )و ( 

وذلك لكون ، البد من سالمة حواس السمع والبصر  :سالمة القنوات الحسیة

 ]١٢٦صـ ، ٢٠٠٣، على عبد النبي[حاسة السمع مطلب أساسي الكتساب اللغة 

.  
توافق الطفل مع بيئته والعوامل المحيطة من حوله يزيد من   :الصحة النفسیة )ز ( 

  .نمو اللغة لديه

 
لقد توصلت الدراسات التي تصدت للكشف عن الفروق في الجنس فى : الجنـس )ح  (

في النتائج في جميع جوانب التطور  اًهناك فروق إلي أن مجـال التطور اللغوي

على الذكور في  نأن اإلناث تتفوقيبع في دراستها ناديه بعأوضحت لقد ، اللغوي

دالة  أنه ال توجـد فروقلي إتوصلت  ولكن بعض الدراسات الجانب اللغوي

عبد المنعم عبد اهللا : "مثل دراسـة ،بين اإلناث والذكور فى النمو اللغوي
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  . ] ٣٣صـ، ٢٠٠٤،شریف السعید: نقال عن  [  Stein,1976  " و ١٩٩٠،

 
  :العوامل  المرتبطة  باألســــرة      -  ٢
حيث أن كلما كان المستوى  :المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي لألسرة )ا ( 

االقتصادي والثقافي واالجتماعي منخفض والبيئة فقيرة للمثيرات كان ذلك 

 .مؤثرا بالسلب على النمو اللغوي
يؤدى ذلك إلى تأخر النمو اللغوي  :ألسـرةتكرار حاالت اإلعـاقة السمعیة في ا )ب( 

  .بسبب غياب الحوار بينهم

تقبـل الوالـدين    حيـث أن  :عالقتھما بھومدي موقف الوالدین من إعاقة الطفل  )ج ( 

حاولة مساعدته يزيد من مستوى به معه لم والدور الذي يقومان إلعاقة طفلهم

 .النمو اللغوي
 انكلمـا كـان الوالـد   : ش جیع للطف ل ف ى المن زل    التوجیھ واإلرشاد والنصح والت )د ( 

 .مشجعين لطفلهم يؤدى ذلك إلى تحسن النمو اللغوي

وهـل هـي باإلشـارة أم    :ن م ع الطف ل  یتعامل بھ ا الوال دا  وسیـلة االتصـال التي  )ه ( 

  .باستخدام قراءة الشفاه

علـى   من الدراسات ما أثبتت مـد تأثير الجانب األسـرى: عـالقتھ باآلخ ـرین   )و ( 

حيث أن األطفال الذين يعيشون فى داخل إطار أسرى ومقبولين مـن  ، األطفال

 - Calderon] .أسرهم كانوا أفضـل فـي الجانـب األكـاديمي واللغـوي     

Rosemary, 1998, p. 285 ]    

  

    :العــوامل المرتبطة بالمدرسة والمعــاھد   - ٣

 .ا برنامج لضعاف السمعمعهد صم أم مدرسة عادية ويوجد به :المدرسةنوع  )ا ( 
من خالل مدرسين متخصصـين  : إمكانیة المدرس ة ف ي مس اعدة ھ ؤالء األطف ال      )ب(

وتوفير المعينات السـمعية   ،لتعامل مع هؤالء األطفاللووجود وسيلة مناسبة 
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  .وأدوات التدريب

وذلك من خالل البـرامج   :وسیلة االتصال الت ي تتبعھ ا المدرس ة للتواص ل معھ م      )ج(

عاف السمع وتدريبهم على النطق أو قراءة الشفاه أو اسـتخدام لغـة   لدمج ض

  . ] ٤٩: ٤٨ ـص ـص، ١٩٩٣، ناصر الریاسي[ اإلشارة مع الصم

  :العــــوامل الجســـمیة – ٤

مثل سالمة الجهاز الكالمـي أو اضـطرابه أو العاهـات      ، تؤثر العوامل الجسمية    

أن كفاءة الحواس مثل السمع الجيد تسـاعد كما ، النمو اللغوي ىالجسمية والحسية عل

  . ] ١١٨ ـص، ١٩٨٦، ابراھیمفیولیت [ على النمـو اللغوي واالجتماعي 

  

  :أثر اإلعاقة السمعیة على النمـو اللغوي
ألنها تجعل اإلنسان فـي عزلـة عـن    ، تعتبر اإلعاقة السمعية من أشـد اإلعاقات   

لكفيف ال يرى ولكنه يستطيع التواصل فالشخص ا، الحيـاة وعن التواصل مع اآلخرين

أما المعاق سمعيا فهو ، والشخص المعاق عقلياً فهو غير مدرك لما حوله، اآلخرينمع 

ومما الشك فيه إن اللغة ، حوله ولكنه ال يستطيع فهمه يدورويدرك ما، يرى كل شىء 

الـذي يلعبـه   تتيح لنا أن نستحوذ على اهتمام اآلخرين وال يمكن ألحد أن يغفل الدور 

ن الطفل يتعلم الكالم مـن  أ ةخاص، السمع في تعلم الكالم واللغة في السنوات المبكرة

ثار اإلعاقة السمعية ضعف آ فان من أهم كولذل، خالل سماعه لآلخرين وتقليده ما يسمع

  يع ـفالطفل المعاق سمعيا يستمر نموه في جم، القدرة على التخاطب اللفظي أو انعدامه

  

النمو اللغوي الذي يؤثر بدوره في تأخر بعض الجوانب األخرى مـن   اعدما، النواحي

  :يلي كما يتضح مماالنمو مثل النمو االجتماعي ويتمثل هذا التأثير في النمـو اللغوي 

حيـث أكـدت   ، إن لإلعاقة السمعية تأثيرها الواضح على النمـو اللغوي للفـرد  - ١

ومن ، اللغوي ودرجة اإلعاقة السمعيةالدراسات على وجود عالقة عكسية بين النمـو 
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Jennifer ) "التي اتضح من ): ١٩٩٧ جنيفــر  " هـذه الدراسـات دراسـة    

وبالتالي تأثيرها ، نتائجها أن اإلعاقة السمعية لها تأثيرها على الكـالم والتطور اللغوي

  ".الـالحق على التخـاطب والتواصل في الحياة 

إلى أن األطفـال الذين يتعرضـون  ):  " ١٩٩٤" ( Eiferbeirإفنبير " لقد توصل  - ٢

تكون اإلعاقة خطر عليهم بدرجة أكبر من الذين يتعرضـون  ، لإلعاقة في وقت مبكر

وذلك ألن الذين أصيبوا في وقت متأخر يكونوا قد اكتسـبوا  ، لإلعاقة في وقت متأخر

يجـة  بعكس الذين أصيبوا في وقت مبكر فهم لم يكتسبوا أي مهارات لغويـة نت ، لغـة

  . ] ١٧٣صـ ، ٢٠٠٥، ابراھیم فیولیت[ لإلعاقة

  
  :معوقات إتقان اللغـة لـدى المعاقین سمعیًا

عندما قام الباحثون بالتعرف على مشكالت المعاقين سمعياً المرتبطـة بـالنمو     

وذلك ، ]الكـالم  –اللغـة  –التواصل :  [ وهى، تحدثوا عن ثالث مصطلحات، اللغوي

ويمكن استخالص أهم المشكالت التى تعوق المعاقين سمعياً على  ،إليجاد العالقة بينهم

  :النحو التالي

وإهمـال ، اهتمام المعلم أو المدرب بالتركيز على كيفية إخـراج أصوات الحروف -١

  اقين ـوذلك سبب ضعف الحصيلة اللغوية عند المع، الجانب المعرفي واالشتقاقي للكلمة

 ريب الصوتي من زمن يطغى على حاجه المعاق سـمعياً التد يستغرقه سمعياً نتيجة لما

  .للفهم واإلدراك

  .المعاقين سمعياً عدم مشاركة الوالدين فى برامج تنمية اللغة ألطفالهم -٢

  

وذلك ألن اإلعـاقة السمعية من أكثر ، فقدان القدرة اللغوية نتيجة لفقد حاسة السمع -٣

  .النمو اإلعاقات التي تلقى بظاللها بالسلب على مظاهر

  .طفال المعاقين سمعياًلدى األ وجود مشكالت في األجهزة المرتبطة بالكالم -٤
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إلى  المعاق سمعياً مما يؤدى إلى افتقاد عدم القدرة على سماع األصـوات   -٥

  .ما ينمى قدراته الحسية

تسهم في تنمية اللغة وبيانهـا   التيعدد من المبادئ "  .Croth, Mكروث " ولقد وضح 

  :كاآلتي

وليس طبقـاً للمبــادئ   ، يجب تزويد الطفل بالمفردات اللغوية طبقاً الحتياجاته -١

  .والكلمات للغةالجامدة 

[ إن اكتساب اللغة الطبيعية يتم من خالل عملية التكرار في المواقف ذات المعنى  -٢

 .]ف الهاد
يجب أن يتعلم الطفل اسـتخدام اللغــة مـن خـالل المحادثـة والمنــافسة        -٣

 .متعـددة المجاالت اتموضوعوال
فإنه البـد مـن   ، عندما نريد تعليم الطفل المعـاق سمعياً بعض المبادئ اللغوية -٤

 عبد علي [ثم شرحها في إطار موقف حقيقي، تقديمها له من خالل مواقف طبيعية

 . ] ٤٧ ـص، ٢٠٠٤بن حمد ھاب  وعبد ال، النبي 
  

  :تعقیب على المبحث األول
بين النمو اللغوي وبين كال من التفكير و اللعـب   اً قوياًن هناك ارتباطأمما سبق نرى 

الطفل بأسرته ومدرسيه إلى جانب وجود اإلعاقة السمعية التي تؤثر بالسلب  ةوكذا عالق

 اًلذلك يجب االهتمام بمساعدة الطفل المعاق سمعيا حتى ينمو نمـو .على النمو اللغوي 

لكيفية التواصل مع اآلخرين حتى يستطيع السير في يصل به إلى القدر المناسب  اًسليم

  حياته بخطوات ثابتة تجعل منه شخصاً منتجاً وفعاالً في المجتمع وال يقع فريسة 

  

  

النفسية من عدوان واكتئاب وقلق وانطواء بسبب إعاقته التي بمزيد مـن   لألضطرابات

  .يردني تأثتصبح ليس لها أوحد منها يمكن ال االهتمام والتدخل السريع
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  الثالثالمبحث   
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  ضعاف السمعاألطفال النمو االجتماعي لدى األطفال العادیین و

 
 

 .تعريفات النمو االجتماعي •
 

 .مطالب النمو االجتماعي •
 

 .حاجات النمو االجتماعي •
 

 .االجتماعي النفسي نظرية النمو •
  

 " .اريكسون " مراحل النمو االجتماعي في نظرية  •
 

 .تؤثر على النمو االجتماعي العوامل التي •
 

  .ثر اإلعاقة السمعية على النمو االجتماعيأ •
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الطفولة المبكرة باتساع عالم الطفل من  يتسع النمـو االجتماعي في مرحلة 

، وفى هذه المرحلة يزداد اندماجه مع األطفـال في كثير من األنشطة واألحاديث، حوله

  . ] ٥٩ ـص، ١٩٩٩، محمد أبو العال[ جتماعي وهذا يهيئه لكي يتحول إلى كائن ا

  

ويتأثر النمو االجتماعي للطفـل في هذه المرحلة بمقدار الفرص المتاحة له       

على مجموعة العوامل الحسية والعقـلية  هواعتمـاد، باالحتـكاك مع اآلخرين

  . ] ١٥٧ ـص، ٢٠٠١، سید صبحي[  التي تمثل محكات نمـوه االجتماعيوالثقـافية 
  

يتسم النمو االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة باتساع عالم الطفل وزيادة و      

وفى هذه المرحلة يزداد اندماج األطفال في كثير من ، وعيه باألشخاص واألشياء

، ويمرون بخبرات جديدة، الجديد من الكلمات واألفكار والمفاهيم نويتعلمو، األنشطة

ونجاح الطفل ، رضية المناسبة للتحول إلى كائن اجتماعيللطفل األيء يوهذا التعلم يه

في التكيف مع العالقات االجتماعية الخارجية يتأثر بنوع الخبرات االجتماعية التي 

     . ] ٣٧٠ـ ص، ٢٠٠٢، وآمال صادق، فؤاد أبو حطب[ يتلقاها داخل المنزل

                                    

    :development Socialتعریفات النمـو االجتماعي 
اجتماعي تعنى " يعرف كمال دسوقي في ذخيرة علم النفس النمو االجتماعي أن    

، رينالتي تتصل باآلخ عوكذلك الميول والدواف، من نفس نوعه، عالقة الفـرد باآلخرين

وهو يمر ، أو تأثير الواحد منهم على األخر، شخاصألوتفاعل أي اثنين أو أكثر من ا

النمو االجتماعي هو  وأن اجتماعي أو غير اجتماعي، نمو حتى يصبح الفردبمراحل ال

نمو الفرد في تلك السمات التي تسير عملية التفاعل االجتماعي وليس النمو االجتماعي 

جتماعي اإل النضجمن  فالكثيرConformity متثال قاصر على النماء في المجاراة واإل

 ،١٩٩٠، كمال دسوقي[ "ل الثقافة االجتماعية يقع تماما خارج مدى ماهو متوقع من قب

  .] ١٣٧٧ـ ص
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Santrok)بأنه تلك التغيرات ) :٢٠٠١  Johanويعرفه جوهن سانترك  
 ,.Johan S[التي تحدث في شخصية الفرد وتؤثر علي عالقته مع األخرين

2001,p.15 [.  
  
ومساعدة  بأنه قدرة الشخص على العناية بنفسه): " ١٩٥٣" ( Dollدول " وعرفه   

وبالتحديد ينصب األمـر فى المراحل األولى من العمـر على االهتمام ، اآلخرين

وتوضح المعدالت الطبيعية أنه يصل للنضج ويكتمل فى السنوات ، والعنـاية بالنفس

  . ] Emad kamel,1990,p.76[ السبع األولى من العمر
  

وأسماء  وآخرون ى برادةوهد نس وعبد الرحمن العيسوىوواتفق كال من انتصار ي    

كتساب النسق معين من النمو يمر به األفراد  : "محمود على أن النمو االجتماعي هو

ن وصول أالسلوك االجتماعي الذي يساعد ويسهل عملية تفاعل الفرد مع اآلخرين و

يجابيا مع أفراد بيئته وهو يتوقف على إالفرد إلى النضج االجتماعي يجعل تفاعله 

عبد الرحمن  "ج ويكتمل في السبع سنوات األولى من العمراكتمال النض

أسماء  - ١٣صـ ،١٩٨٤، وأخرون برادة ھدي - ١٩٢ صـ،١٩٨٧،العیسوي

   . ] ٨١صـ ،١٩٨٤،محمود
  

الي كون النمو االجتماعي عبارة ل في موسوعة التربية الخاصة ويشير عادل األشو   

أو رقابة الوالدين أو سواهما  درجة من درجات التحرر من الحاجة إلى المساعدة:" عن

، عـادل األشول[  "ى درجة من االستقاللية للفرد واالعتماد على الذات أ، من الراشدين

  . ] ٨٨٢:٨٨٣ـ صـص، ١٩٨٧
  

بلوغ النضج في " االجتماعي بأنه  النمو E., Hurlock, هور لوكاليزابيث  "عرف تو   

ل وفقـاً لسلوكيات الجماعـة لتكـوين   العالقات االجتماعية وهو عمـلية التعليم للتشكي

 ,Hurlock E., 1983] ."عادات وتقـاليد وعالقات تواصل داخلية وروح تعاونيـة  

p.226]   
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  :بأنه ومن خالل التعريفات السـابقة تعرف الباحثة النمو االجتماعي

كتساب اينمو ب ووه، أحدى جوانب النمو التي يمر بها الفرد في مراحل عمرههو[

يساعده على  سلوكاً الفرد ومن خالله يسلك، ات والمهارات من البيئة المحيطة بهالخبر

سلوكه باإليجاب نحو اآلخرين جتماعي إذا اتجه االتفاعل مع اآلخرين ويطلق على الفرد 

  . ] سلب نحو اآلخرينبالجتماعي إذا اتجه سلوكه وغيرا

  

  :مطالب النمـو االجتماعي
إن تم إشباعه يؤدى ، ظهر فى فترة من فترات الحيـاةوهى تعنى أن المطلب الذي ي   

ويمكن تحـديد ، بينما الفشل يؤدى إلى نوع من الشقـاء وعدم التوافق، ذلك إلى إسعاده

  :النقاط التاليةفي  مطالب النمـو االجتماعي فى مرحلة الطفولة

  .خرينوتكوين عالقات والتواصل مع اآل، تعلم التفاعل االجتماعي مع رفاق السن - ١

 .تكوين الضمير وتعلم التمييز بين الصواب والخـطأ - ٢

وتكوين مفاهيم وحركات خاصة بالحياة ، تكوين اتجاهات سليمة نحو الجماعة - ٣

 .اليومية

 .التـوحد مع أفـراد الجنـس - ٤

 .تكوين مفاهيم عن الواقع االجتماعي - ٥

 .تعلم ممارسة االستقـالل االجتماعي - ٦

 .ـلم المشــاركةتع - ٧

، ١٩٧٩، عبد الحمید الھاشمي[ نمو مفهوم الذات واكتساب اتجاه سليم نحو الذات  -٨

  . ] ١٨٣ ـص
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    :االجتماعيحـاجات النمـو 
  خالل مرحلة الطفولة المبكرة يبدو للطفل بعض الحاجات الهامة لنموه االجتماعي      

  :وتتمثل فيما يلي

كان الطفل صغيراً كلما اشتدت حاجته إلى اإلحساس باألمن  كلما: الحاجة إلى األمن  - ١

، البيت واألسرة هما المكان الوحيد الذي يشعر فيه الفـرد أنه على أرض صلبة  ويعد، 

  . ] ٤٤ ـص، ١٩٨٧، فوزیة دیاب[  وسط عالم متغير ومجهول بالنسبة له

 اوهذ، منذ يومه األولالطفل يحتاج إلى العطف والحب والتقبل : الحـاجة إلى التقبـل - ٢

االحتياج يزداد ويقوى مع مرور الزمن ومن عواقب حرمان الطفل لهذا االحتياج هو 

  . ] ١٥ـ  ص، ١٩٩٨، سھیر كامل[ عدم قدرته على محبة اآلخرين

إن تأثير األسرة في النمو االجتماعي هو التأثير األساسي ويليه  :الحاجة إلى الرفاق -٣

   .]Kathryn  - Davidيتعلمون من خالل التفاعل مع أقرانهمفاألطفال ، تأثير الرفاق

 ],2001,p.38      

يميل الطفل إلى التشجيع واإلثابة والتقدير خاصة : الحـاجة إلى التقدیر االجتماعي -٤

  . من الوالدين

نه ناجح في أداء األعمال أالطفل دائماً فى حاجة إلى أن يشعر:الحـاجة إلى النجــاح -٥

  . ] ٤٨ـ ص، ١٩٨٧، فوزیة دیاب[ منه داخل أو خارج المنزلالتي تطلب 

والشعور ، ينمو مفهوم الذات ويكتسب اتجاه سليم نحو ذاته: الحـاجة إلى تأكید الذات - ٦

  .بالثقة في النفس واآلخرين

يؤدى شعور الطفل بضبط النفس واالستقالل الذاتي الذي :  الحـاجة إلى االستقـالل - ٧

 باإلرادة والزهو وإتاحة الفرصة لممارسة بعض المهارات بأسلوبهيتعلمه إلى الشعور 

  . ] ٧١ـ ص، ١٩٩٥، حامد زھران[
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ولكن تحاشى التسلط والسيطرة وفرض النظام على :الحـاجة إلى سلطة ضابطة -٨

، ١٩٧٧، حامد زھران[  يكون الثواب والحوافز وسيلة لتحقيق الهدف نأو، الطفل بالقوة

  . ] ١٩٢ ـص

  

  :لنمـو النفسي االجتماعينظریة ا
وتعتـبر نظريته من " آريك أريكسون " صاحب هذه النظرية هو العـالم    

فهي تتناول الدوافع الحيوية واالنفعالية وطرق التوفيق ، النظريات النسـبية الدينامية

أن أفضل تصور لمفاهيم النمو أن ينظر إليها على أنها " أريكسون " ويرى . بينهما

" أريكسون " ويرى ، شبكة توضح العالقات بين مختلف جوانب النمـومصفوفة أو 

وأن أي تأثير سلبياً في أي مرحلة يؤثر على ، أن كل مرحلة تعد أساساً للمرحلة التالية

  .[Marion, 1988, p. 70 ] لمرحلة التالية لها أيضاً بالسلبا
  

نظراً ألنها هي التي ، بأمه في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط الطفل ارتباطاً وثيقاً     

حيث أن األسرة ، ثم بعد ذلك تتسع عالقاته لتشمل األسرة واألقارب، غلب حاجاتهأ تشبع

  .] Warren, 1994, p. 25[ نمـو الطفل اجتماعياً فيتلعب دوراً هاماً 
  

وهذا ، هذه المرحلة يتوقف كم وكيف السلوك االجتماعي على الظروف البيئة وفى   

 . ],Murray   )النفساد على ـاالعتم –التبعية  –السيطرة  –ادة ـالقي(ل السلوك يشم

        1992, p. 170]    
  

  ":أریكسون " مراحل النمـو االجتماعي في نظریة 

  :توضح نظرية اريكسون أن النمو االجتماعي يمر بعدة مراحل متتالية وهى

 .ييناألولين العام وذلك في، اإلحساس بالثقة مقابل عدم اإلحساس بالثقة - ١

 . سنوات]  ٣: ٢[ من سن ،اإلحساس باالستقالل مقابل اإلحساس بالخجل والشك - ٢
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 .سنوات]  ٦: ٣[ من سن  ،اإلحساس بالمبادرة مقابل اإلحساس بالذنب - ٣

 .سنة]  ١٢: ٦[ من سن  ،اإلحساس باإلنجاز مقابل اإلحساس بالنقص - ٤
 .سنة]  ١٥: ١٢[ من سن ،الهويةساس باضطراب اإلحساس بالهوية مقابل اإلح - ٥

 .سنة ]  ١٧: ١٥[ من سن ،بالعزلةاإلحساس بالود والتآلف مقابل اإلحساس  - ٦
 .سنة]  ٢٥[ من سن ،اإلنتاجية مقـابل الجمـود  - ٧
 .  [ Murray, 1992, p. 162 ]تكامل األنـا في مقـابل اليـأس - ٨

ي االجتماعي في مرحـلة الطفولة المبكـرة  وسوف نتناول مرحلة النمـو النفس  

وهـى  ، وهى اإلحساس بالثقـة مقابل عدم اإلحساس بالثقــة ، من عـام إلى عامين

الل العام األول من حياة ـوهى تمتد خ،  "فرويد " رحلة الفميـة عند ـتتطابق مع الم

ويرى الناس ، والطفل الذي يكون لديه ثقة بنفسه و يرى العالم االجتماعي أمناً له، الطفل

  .وهى تتوقف على رعاية األم، عطوفين

ومن عامين إلى ثالث أعوام وهى اإلحساس باالستقالل مقابل اإلحساس بالخجـل       

ليبدأ الطفل االستقالل بنفسه " فرويد " وهى تتطابق مع المرحلة الشرجية عند ، والشك

  . ] ١٧١ ـص، ١٩٩٠، جابر عبد الحمید[  علم الكالم والتفاعل مع اآلخرينوت

، في هذه المرحلة من النمو يخرج الطفل من قوقعة البيت للعب مع األقران     

ويعمل األشياء ، ويتعلم المهارات والمعلومات بسرعة، ويتحول إلى كائن اجتماعي

  .[Murray, 1992, p. 162 ]يق اللذة من النشاط الذي يقوم به لتحق

  
  :النمـو االجتماعي فيالعوامل التي تؤثر

لها من  ه األسرة لمافي اًتأثير أهمها واألكثر، تماعي بعدة عوامليتأثر النمـو االج      

ألنه من خالل األسـرة يمارس أول عالقة ، في ذلك النمو لدى األطفال تأثير بالغ

  كما أن المستوى االجتماعي والثقافي يلعب ، إنسـانية ويكتسب الخبرات من هذه العالقة
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، وعالقته باألم، النمـو االجتماعي للطفل وترتيب الطفل في األسرة هاماً في دوراً

  . وجماعة األقران، وعالقته باألخوة، وعالقته باألب

ولكي ندرس تأثير األسرة على النمـو االجتماعي يجب أن نحلل العالقات داخل 

  .وكيفية تأثيرها على نمو الطفل، األسـرة
  

  ]:لوالدین العالقة بین ا:   [ األســرة   - ١ 

تؤدى إلى تماسك ، العالقة األسرية الناجحة المتمثلة في السعـادة الزوجية  

 ويكون طفل هذه األسرة طفـالً، وهذا يخلق جو مالئم يساعد على نمو الطفل، األسـرة

أما العالقات المتمثلة في ، ذلك يحقق إشباع الحاجة إلى األمنسوياً ذو شخصية متزنة و

عبد [ وتخلق طفل مضطرب غير سوى ، ها تؤثر سلبياً على الطفلفإن، الفشل الزواجى

   . ] ٥٤٤ ـص، ١٩٩٨، الرحمن سلیمان
   

وتلعب العالقة بين الوالدين دوراً ، ويتأثر النمو االجتماعي للطفل بالجـو األسرى       

ألن الدفء والسعادة تحقق ، وكيفية تعامله مع اآلخرين، هاماً في تكوين شخصية الطفل

ضـطراب  إعاسة وتفكك األسرة إلـى  إلى األمن بينما يؤدى الخالف والتاع الحاجة إشب

  . ] ١٩٨ ـص، ١٩٨٠، مصطفى غالب[ النمو االجتماعي

  :الثقافي لألسـرة/ المستوى االجتماعي  -٢

أن الخلفية الثقافية والطبقة االجتماعية التي ينشأ فيها الطفل : " يرى حامد زهران      

  . ] ٢٧٦ ـص، ١٩٩٧، حامد زھران[  "االجتماعيتؤثر على النمو 

جتماعي لألسرة يؤثر في اأن أي وضع  ": " Micgas Cathrineكاثرين " وترى     

 ] ٦٨ ـص، ٢٠٠٤، آمال عبده[ "اإليجاب ماعي لدى األطفال سواء بالسلب أوجتإلالنمو ا

.                        

على أهميـة بيئة : "   .Bradley, & Robert Hبرادلى وروبرت " ويؤكد   

  ومدى تأثيرالمستوى االجتماعي والثقافي ، الطفـل في التأثير على نمـوه االجتماعي
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 ,.Bradley - Robert H] ."واالقتصادي للوالدين على النمو االجتماعي للطفـل 

1993, p. 420]     

  :حجـم األسـرة -  ٣

كبيرة العدد يكون عرضه  أن الطفل الذي ينتمي إلى أسرة: " يذكر القريطى  

و أن حرمان الطفل من إشباع ، للتجاهل واإلهمـال والعقاب البدنى من قبل الولدين

ويشعره باإلحباط والدونية ، حاجاته األساسية يؤثرعلى نموه ومشاعره ونفسيته بالسلب

  . ] ٤٦٦ ـص،  ١٩٩٨، ریطىقعبد المطلب ال[  والكراهية والظلم والحقد
  
  :ل في األسـرةترتیب الطفـ -  ٤

أما الطفل ، الطفل األول يأخذ حب وحنان أكثر من الوالدين وأيضاً الطفل األخيرإن 

  .األوسط فال يجد ما وجده أخوته من حب واهتمام

، نمـوه منذ اللحظة األولى لميالده فيلقد تبين أن جنس الطفل يؤثر   :الجنــس - ٥

ة ومعلميه وأقرانه تبعاً للتقاليد وذلك ألن الطفل يقع تحت ضغوط اجتماعية من والدي

  . ] ١٨٨ ـص، ١٩٨١، فؤاد البھي[السائدة في المجتمع

  :  العالقة بین األخوة -  ٦

والتفاعل مع األشقاء غالباً ما يكون ، تبدأ العالقة بين األخوة مع مولد طفل جديد      

األحيان وفى معظم ، هو خبرة التفاعالت االجتماعية األولى لطفل ما قبل المدرسة

ما وعند، ويكون لألخ األكبر دور في االعتنـاء باألصغر، يالحظ الطفل سلوك أخواته

ولكن التنـافس أو التعارض أو ، يلعبون معاً بسعادة يكون األخوة من نفس الجنس فهم

  . ] ٢٦ ـص، ١٩٩٧، عالء الدین كفافى[  االستيـاء أمر ممكن حدوثه
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  : عالقة الطفل بوالدیھ -  ٧

وحول ، األطفال الذين ال يمكنهم التمتع واإلشباع أثناء تواجدهم في منازلهم      

فاألطفال الذين ، خاصة في نموهم االجتماعي، قد يشعرون باضطرابات معينة، أسرهم

يشعرون بعدم حب آبائهم أو نبذهم لهم عادة ما تنمـو لديهم أحاسيس الغربة أو 

وبالتالي يبحثون عن أي ، دم وجود جذور لهمبع شديد لديهم شعور وقد ينمو، االغتراب

قد يمنع ، ويكون مالذاً وملجأ لهم في حاالت أخرى، مكان يلجـأون إليه لكي يستريحوا

  . ] ١٤٠ص، ١٩٩٩، عادل األشول[الطفل من دعوة أصدقائه بالمنزل

  

نرى أن األسـرة هى المؤثر األول على ، من خالل استعراض العوامل السـابقةو  

إلى  فوذلك مع الطفل سواء الطفل العادى أو المعاق سمعيا ويضا، ياالجتماعالنمـو 

  :هذه العوامل

  : عوامل أخرى تؤثر في النمو االجتماعي مع الطفل المعاق سمعیًا وھى
 .مدى تقبل الوالدين لإلعـاقة - ١

 .هذه اإلعاقةمع  خوةإلكيفية تعامل الوالدين وا - ٢

 .عاقتـهمدى تقبل الطفل نفسـه إل - ٣

 على هذه اإلعاقة للتغلباآلباء لمساعدة طفلهم  عليه مدى المستوى الذي يقدم - ٤

 . ] ٢٥٩: ٢٥٨ ـص ـص، ١٩٩٧، عالء كفافى[

وإن أي إفـراط في التنشئة يأتي ، جوهره تنميـة، فالنمـو االجتماعي تربية      

قييد والقسوة يكون فالتدليل والمبالغة في الحماية أو العكس الت، بنتـائج معكوسة

وكل هذا البناء الذي يكون الشخصية ، مصحوباً بنمو نفسي وآخر خلقي وديني وفكري

  . ] ١٢٦ ـص، ١٩٩٤، عبد العلى الجسماني[ يستدعى الرعاية واإلرشاد
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  :أثر اإلعاقة السمعیة على النمـو االجتماعي
عرض له المعاق أن الخطر الرئيسي الذي يت): " ١٩٩٧" ( Sepaسيبا " يرى       

المعـاق سمعياً  نيايعلذلك ، عن العـالم الذي يعيش فيه هو العزلة واالبتعاد، سمعياً

وذلك ، وذلك بسبب النقص الواضح في القدرة اللغوية، الكثير من المشكالت التوافقية

س لديه القدرة على تحمل ـولي، يجعل المعاق سمعياً يتجنب التفاعل االجتماعي

  .  [Kershner- John, 1990, p. 368 ]"المسئولية 
  

بأن األطفال المعاقين سمعياً يختلفون "  .Marc et alمارك وآخرون " وهذا ما أكده      

  ".عن األطفال العاديين في نمـوهم المعرفي واالجتماعي نتيجة لفقدان اللغـة 
   

ن إلى أ"   Knutrson, - Lansingكنترسون والنسنج " توصل كال من  وكذلك   

ثرها الكبير على الناحية أصعوبة االتصال التي يعانى منها المعـاق سمعياً يكون لها

ابراھیم  فیولیب[  "المعاقين سمعياً يميلون للعزلة ويمكن القول أن ، النفسية بشكل عـام

  . ] ١٧٦ ـص، ٢٠٠٥، 

و أن اإلعاقة السمعية لها أثر بارز على النمـ: " ويرى عبد المطلب القريطى      

ازداد معها ، وذلك أنه كلما زادت درجة اإلعـاقة السمعية حـدة، االجتماعي للفـرد

وتضاءلت فرص التفاهم بينهم لعدم وجود ، العاديين سمعياً وبينالتبـاعد بين المعوقين 

أقل اجتماعياً  نويكونو، ولذلك يميل المعاقين سمعياً إلى العزلة واالنطواء، لغة مشتركة

  . ]  ١٥٥:١٥٤ـ ص ـ ص، ١٩٩٦، لقریطىعبد المطلب ا[ "
  

" شير يو، نه يسعى لنقل أفكاره بهـدف التواصل االجتماعيإأما الطفل العادي ف  

كما ، ألطفالبيعية واالجتماعية هـام جداً لالتعامل مع البيئـة الط:  " إلى أن" بياجيـة 

التمركز حول هي التي تساعد الطفل للخروج من ، أن الخبرات االجتماعية مع اآلخرين

  .[Norton, 1993, p. 39 ]ذاته
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  :تعقیب على المبحث الثاني
من خالل استعراض المبحث الثاني نجد أن النمو االجتماعي يرتبط بعدة عوامل تؤثر 

فيه إما بالسلب أو اإليجاب مثل األسرة ودورها الكبير المؤثر وأيضا اإلعاقة السمعية 

ن هناك بعض الحاجات والمطالب التى أو ،لنمو وتأثيرها السلبي على هذا الجانب من ا

يحتاج إليها الطفل يجب توافرها حتى ينمو نموا صحيحا في البيئة المحيطة به ويجب 

 في مقاومة تأثير اإلعاقة السمعية من خالل التدخل المبكر بدورهاعلى األسرة أن تقوم 

  .لتأهيل الطفل ضعيف السمع لغويا واجتماعيا
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  الرابع المبحـــث
  

  ف الســــــمعضعــــــ
  
  
 

 .قين سمعياًوور التاريخي لتعليم المعطالت •

 .حجم اإلعـاقة السمعية •
  .تعـريف اإلعـاقة السمعيـة •
 .مراحل تطور السمع لدى األطفال •
  .أنـواع ضعـف السـمع •
 .الصــــوت •
 .الكــــالم •
 .أهميــة الســمع •
 .ميكانيكية السمـــع •
 .معأعراض ضعف الس •
 .العـوامل المسببة لإلعـاقة السمعية •
 .أثر اإلعاقة السمعية •
 .قياس وتشخيص ضعف السمع •
 .المعينات السمعية  •
 .سيكولوجية ضعيف السمع •
 .الخصائص الكالمية لضعيف السمع  •
 .بعض االرشادات لالسرة •
 .الوقاية من اإلعاقة السمعية •
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 .برامج تأهيل وتدريب ضعاف السمع •

  

وعند فقدها يفقد اإلنسان جزء ، اإلنسان بحاسة لها أهميتها العظيمة لقد أنعم اهللا على

" ولقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى في اآليات القرآنية  ، وهى حاسة السمع، كبير من حياته

وفى هذا المبحث سوف ، ولقد قدم السمع على البصر ألهميته ، " السمع و البصر 

  ] .ضعف السمع [ ، عية نتناول بعض المحاور الخاصة باإلعاقة السم

  

  :التطور التاریخي لتعلیم المعوقین سمعیًا
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بينما يرجعه البعض  القرن الثامن عشر العناية بالصـم إلى  يرجع البعض   

  . هتم األسبان بالصـم في القرن الخامس عشراحيث ، خر لقبل ذلك بكثيراأل

إلى أن بدأت تتبدد بعد قرن  لقد استمر تعليم الصم يتخبط في عصور الظالم قرناً 

فكان حظهم في الشرق أفضل من حظهم في ، مات في القرن السادس عشرالظل

حيث دعت الطقوس خالل هذا القرن إلى تحرير فئة المعوقين ، المجتمعات األوروبية

وبالتالي تبددت المعاملة السيئة لهم مع عهد ، سمعياً ألن إعاقتهم هذه حدثت بإرادة اهللا

الجهـود الفردية في وضع األسس التربوية لتعليمهم في مدينة  حيث بدأت، النهضة 

  ) .١٨٧٦(أدنبرة عام 

أول مؤسسة تعليمية للمعوقين في " صموئيل هانيك " أسس ) ١٨٧٨(وفى عام      

، بالكالم ثم الكتابة أوبد، ولكنه عدل عن ذلك، بتعليم الكتابة ثم الكالم أولقد بد، ألمانيا

  .ي تعليم األسوياءوهى الطريقة العادية ف

تكونت في أنحاء بريطانيا عدة مؤسسات خيرية لرعاية ) ١٨٨٠(وفى عام      

وكان لهذا التقدم أثره في وضع أسس تعليم ، المعوقين سمعياً بلغت عشرة مؤسسات

  .المعوقين سمعياً

بل بعد أن أق، كذلك شهد القرن التاسع عشر اهتماماً خاصاً يتعلق بالمعوقين سمعياً      

  وشهـد القرن العشرين تقدماً ، الكثير منهم على االلتحاق بالمؤسسات الخاصة لتعليمهم

  

  

ويمكن إيجازها على ، كبيراً في رعاية المعوقين سمعياً نتيجة لعوامل مترابطة ومتكاملة

  :النحو التالي 

 .ظهـور الطـرق التربوية الحـديثة -١
 .اإلعداد التربوي لمعلم المعوقين سمعياً -٢
، توفیقسھیر [ كثرة الدراسات والبحوث التربوية في مجال اإلعاقة السمعية-٣

 . ] ٢٤ ـص،١٩٩٦
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  :تطور تعلـیم المعوقین سمعیًا في مصـر

فى   عطى المعوقين سمعياً حق التعليم وكان ذلكأ ول منأيعتبر القدماء المصريين     

" أبو الرازي " على يد  سمعياً  االهتمام بصحة المعوقين وقد بدأ ،. م. ق]  ١٥٥[ سنة 

تم إنشاء أول مدرسة لتعليم الصم والعميان وفى العصر الحديث ،  )١٩٢٠ – ١٨٥٠(

بسبب ) ١٨٨٨(غير أنها أغلقت عام ) ١٨٧٦(بمصـر في عهد الخديوي إسماعيل عام 

ويرجـع الفضـل فـي    ، تم إنشاء مدرسة باإلسـكندرية ) ١٩٣٣(وفى عام ، االحتالل

تـم إنشــاء   ) ١٩٤٢(وفى عـام  ، اليونانية" سميلى تسوتسر " السيدة تأسيسـها إلى 

، )١٩٤٤(ثم أنشئت مدرسة للبنات في المطرية عام ، مدرسة الصم للبنين في حـلوان

توالى إنشاء العديد من المدارس االبتدائية للصم ) ١٩٥٣(يوليو عام ]  ٢٣[ وبقيام ثورة 

ـ   كما تم إنشاء مدارس مهنية يل، وضعاف السمع محم د  [ ة ـتحقون بهـا بعـد االبتدائي

  .] ١٠ ـص، ١٩٩٠، حسن زاھر، فوزي

أنشئت الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصـم وضعاف السمع ) ١٩٥٣(وفى عام      

  . ] ٢ـص،١٩٩٦، توفیق سھیر[وامتدت الخدمات حتى شملت كل بقعة فى أنحاء مصر

وهى تتبـع  ، اصة يطلق عليها األملحالياً تعليم المعوقين سمعياً في مدارس خ يتمو    

  ، ومع تطور الفكر التربوي، تعـليمإدارة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية وال

  

المعاقون ينالون قسـطاً مـن الرعايـة     أوظهـور الحركات اإلنسانية في المجتمع بد

أن يأخذ ان ينبغي بغريب ألن المعوق إنسـ ليس وذلك، التعليمية والتأهيل المناسب لهم

[ من القدرات ما قد تمكنه من التفوق علـى العـاديين   هولدي، والتأهيلحقه في التعليم 

  . ] ١ ـص، ١٩٧٩، ناریمان محمد

  
  :حجم اإلعـاقة السمعیة 
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  :العالمي على المستوى
فى  اًمليون معوق]  ٥٠٠[ أوضحت هيئة األمم المتحدة أن هناك ما يزيد عن       

  .يعانون من الصم وضعف السمع اًمليون معاق]  ٧٠[ منهم حوالي ، العالم

من سكان الدول النامية %] ١٢%:١٠[فان من، وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية

، رياًـمعوقين بص%]  ٣.٥[ ،معوقين ذهنياً% ]  ٤[ حيث أن ، معوقين بإعاقات مختلفة

  . ]١٩٩٧،)  .U.N.D.P(وزارة الصحة واإلسكان برنامج [ معوقين سمعياً% ]  ٣.٥[ 

  

  :على المستوى المحلى لجمھوریة مصر العربیة
مليون ]  ٦[ تشير اإلحصاءات أن عدد المعوقين على اختـالف إعاقتهم يبلغ   

وأن عدد الملتحقين بالمدارس ، مليون تقريباً من المعاقين سمعياً]  ٢[ وحوالي ، معوقاً

وذلك ، ]١١٢١٨مستوى مصر يبلغ االبتدائية واإلعدادية المهنية والثانوية الفنية على 

وهذا يوضح ضآلة أعداد المعوقين سمعياً الذين ) ١٩٩٨-١٩٩٧(طبقاً إلحصاءات 

  . ] ٣٢ ـص، ١٩٩٩، وأمیر القرشي، اللقاني أحمد[ يتلقون خدمات تعليمية وتربوية

ما بين ، يوضح معدل الزيادة في نسبة هؤالء المعاقين سمعياً في مصر )١(رقموالجدول 

  .] ٢٠١٦: ١٩٩٦[ عام 

  

  

  

  )١(جدول رقم                                     

  مصر فى المعاقين سمعيا عددالزيادة فى 

  ٢٠١٦الى١٩٩٦من عام 

 ٢٠١٦ ٢٠١١ ٢٠٠٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦ السـنة

 ١٢٧٩٠٥ ١١٨٥٢١ ١٠٩٨٥٩ ١٠١٨٨٣ ٩٠٩٠٦ عدد المعوقين سمعياً 
  . ]٥٥صـ ، ٢٠٠٠،المعوقین  و الفئات الخاصة تحاد ھیئات رعایة ا[
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  تعـریف اإلعاقة السمعیة

مصطلحاً  Hearing Impairmentمصطلح اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي   

وعدم القـدرة علـى   ، Loss Hearingعاماً يغطى مدى واسع من درجات فقد السمع 

الـذي   Profondأو الفقد الشديد ، ويتراوح ما بين الصمم، االستجابة للمثيرات السمعية

الذي يعوق استخدام األذن فـى فهـم    Mildوالفقـد الخفيف ، يعوق عملية تعليم الكالم

 مستوى السمع الذي يقل عن المعدل وتبدأ اإلعاقة السمعية عند، وتعلم اللغة ، الحديث

ويعنى ذلك فقـد ، ديسبل ]  ٣٠:  ٢٥[ ويشير إلى وجـود مشكلة سمعية من ، العادي 

للمثيرات السمعية مـن حــوله   الطفل منذ أسابيعه األولى ويستجيب ، سمعي بسيط 

ومع تزايد نمو الطفل يبدأ بنـاء لغته وتطوير كالمه  ،وإغماضهماوتتمثل في فتح عينيه 

  .كلماتمن خالل تقليده لما يسمعه من 
  

الشخص  تعريف بين اًن هناك خلـطأ غير ،ك تعريفات كثيرة لإلعاقة السمعيةوهنا    

ومن التعريفات التي  Hard of Hearingضعيف السمع تعريف  و، Deafاألصـم 

  : ما يليضعف السمع  وضعت لتعريف

الغياب الجزئي أو : " عالء كفافى اإلعاقة السمعية بأنهاو يعرف جابر عبد الحميد   

أو مكتسبة عن إصـابة بمرض ، وقد يرجع ذلك ألسباب وراثية، الكلى لحـاسة السمع

  وأيضا هو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى حال من . عمر الفرد في أي مرحلة من مراحل

  

جابر  [)" تالسماعا( الصمم المعتدل والذي يمكن تصحيحه باستخدام معينات السمع 

    . ] ١٤٨٧ـص، ١٩٩٠، كفافى وعالءعبد الحمید
  
 :ويعرفه عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدماطى  فى  قاموس التربية الخاصة     

ة من انخفاض حدة السمع لدرجة قد تستدعى خدمات خاصة كالتدريب السمعى نه حالأب

فراد الذين التزويد بمعين سمعى ويمكن لكثير من األوعالج النطق أوأ ،و قراءة الشفاة أ
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تعليمهم بدرجة من الفاعلية مساوية  يعانون من ثقل فى السمع أن يتلقوا 

حيحة المناسبة صرات اليديالت والتغيجراء التعطفال العاديين فى سمعهم وذلك مع إلأل

  . ] ٢٠٩ ـص ،١٩٩٢، الدماطىعبد الغفار و، الشخصعبد العزیز[لهم
  

" بأنهم ): ١١(مادة ]  ٣٧[ ويعرف ضعاف السمع كما ورد بالقرار الوزاري برقم      

طالب لديهم سمع ضعيف إلى درجة أنهم يحتـاجون في تعليمهم إلى تدريبات 

، رورية في كل المواقف التعليمية التي تستخدم لألطفال الصمأو تسهيالت ض، خـاصة

لسنة ، ١١مادة ، ٣٧قرار وزاري رقم [ " كما أن لديهم رصيد من اللغة والكالم الطبيعي 

  . ] ٣٣ـص، ١٩٩٥
  
نه الفرد الذي لديه عتبة صخب أو أ :"ويعرفه كمال دسوقي في ذخيرة علم النفس     

والكثيرون من . عتاد ولديه حدة سمع ناقصةأعلى من الم - Loudnessضجيج صوت 

لديه حدة سمع  -١ :األشخاص الذين لديهم طرش السمع ربما يستفيدون بمعين سمع

  .deefnessمتدنية جداً ولكن ال ترتقي للصمم 

كمال [ ستفاد بأحد المعينات السمعيةاغير قادر على استخدام السمع عملياً إال إذا  -٢

  ] . ٦٢٥ ـص،١٩٨٨،دسوقى
  
ومحمد  ،وسهير خيري ،القريطى وعبد المطلب ، حمدأفق كال من إبراهيم حيث ات    

    حمدأو  ،المصيلحيحمد وأ ،وسلوى محمود ، ةرحمد يونس و مصري حنوأو،النحاس 

  

  

الطفل الذي توجد لديه حاسة السمع هوعلى أن ضعيف السمع " :للقاني وأمير القرشيا

ــتخدمون   ــا ويس ــة لتلفه ــل نتيج ــا ال تعم ــات ولكنه ــمعية المعين ب  راھیم إ["الس

 -١٤٢ص           ـ  ،١٩٩٦،القریط            ي عب            د المطل            ب -٤٤ص           ـ ،٢٠٠٢،حم            دأ

حمد عب د  أ -  ٧٣صـ،١٩٩١،ومصري حنورة یونسحمد أ – ٣٢صـ،١٩٩٩،محمدالنحاس

   .]  ١٦ـ ص،١٩٩٩،قرشيالمیر أ حمد اللقاني وأ - ٥٠صـ،١٩٩٤،المصیلحي
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لطفل الـذي  لديـه   بأنه ا "عبد الصمد  ميلر و فاطمة ، الفريد" ويعرفه   

ويتعلم اللغة بالطريقة التي يتعلم بها ،القدرة على تعلم اللغة  بالرغـم من ضعف سمعه 

  .] ١٢صـ،٢٠٠٥،فاطمة عبد الصمد -ـ ١٣١ص،١٩٩٧،الفرید میلر[ "الطفل العادي 
  

عبد اللطيف  دوالسي ،لاألشـو لوعـاد ،قنـديل ءودعـا.Kotby N قطبي يحدد و    

أن ضعيف السـمع هـو   : وسيد صبحي ،وإيمان صبري ،عبد العزيز يموالها،  السيد

قل من العاديين و لكن هذا الفقد يؤثر على أدائه أ بدرجة، الشخص الذي فقد حاسة السمع

التعليمي وتواصله مع اآلخرين وهو قادر على فهم الكالم ولكن بعد تدريبـه تخاطبيـا   

دع اء   –  Kotby N.,1980,p.317[ديسـبل   ٧٠: ٤٠وتتراوح درجة الفقـد مـن   

اللطی      ف  الس      ید عب      د - ١٠٧ص      ـ،١٩٩٩،لع      ادل االش      و – ٩ص      ـ،١٩٩٩،قن     دیل 

 ایم      ان ص      بريو محمودحم      ودة  وإلھ      امى عب      د العزی      ز -١٢ص      ـ،١٩٩٤،الس      ید

  . ] ٨٢صـ ،٢٠٠١،سیدصبحي - ٩٨صـ،٢٠٠٠،

الطفل ضعيف السمع من : " االتحاد النوعي للهيئات العامة لرعاية الصم ويعرف       

أنه الطفل الذي تكون عتبة السمع الحسي عنده وترددات اللغة أقل " ية الطبية الناح

ديسبل أو هو الذي يعطى له معين سمعي مناسب إلمكان بناء لغته عن طريق ]  ٩٠[من

  . ] ٣ـص، ١٩٧٣، االتحاد النوعي للھیئات العامة لرعایة الصم[ "القناة السمعية 
  
   

  

ضعف السمع بأنه عدم القدرة على السمع بوضوح  : "الخالق محمد عفيفي دويعرف عب 

والشخص العادي يسمع تردد الصوت ، الشخص العادي في الظروف التي يسمع فيها

وأيضـاً يسمع ، ديسبل]  ٦٠[ وقـوة الصـوت ، هرتز]  ٥٠٠٠: ٣٠٠٠[ من 

وهذا هو السمع الطبيعي وإذا قل عنه أصبح ، أمتار]  ٩: ٦[ بوضوح على بعـد 

  . ] ١٤٦ـ ص، ٢٠٠٥، عبد الخالق عفیفي ["ضعف سمع 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

 

الشخص الذي فقد " ضعيف السمع هو  أن : " ويرى صالح الدين مرسى    

وال يستجيب ، بحيث ال يستطيع أن يسمع بعض أجزاء من الكالم، جزء من سمعه

بشرط أن يقع مصدر الصوت فى مردود ، استجابة تدل على إدراكه لما يدور حوله

، صـالح الدین مرسى" [ أعطى معين مناسب أمكن بناء لغته قدرته السمعية وإذا 

  . ] ١٥ـص ،١٩٩٥

  

  :تعقيب على التعريفات

هو شخص لديه قدرة ، تكاد تتفق كل التعريفات السابقة على أن ضعيف السمع  

يجب أن يستخدم معين سمعي ، وإنه لكي يستفيد من حاسة السمع لديه، سمعية محدودة

ولكنهم اختلفوا في تحديد عند أي درجة فقد ، معية خاصةوأنه يحتاج إلى تدريبات س

أن ضعف إلي  يحدد ويصنف ضعيف السمع ولكن بعض العلماء والباحثين أشاروا

: ٤٠[األخر صنفه في الفئة  ضوبينما البع، ديسبل ]٧٠:٤٠[السمع يقع في الفئـة من 

  .ديسبل] ٩٠

ليس ، ألصم وضعيف السمعأن الفرق بين ا ن نوضحأويجدر بنا فى هذا المقام      

أما األصم فهو ، فقط في الدرجة ولكن ضعيف السمع يستجيب للكالم المسموع بالتدريب

  ال يستجيب للكالم المسموع حتى باستخدام المعينات السمعية ومن هنا يتضح لنا أن نسبة 

  

  

  

ان ف البقايا السمعية لدى ضعيف السمع هي أهم العوامل التي تساعد في تدريبه ولذلك

   : من الباحثة تتفق مع تعريفات كل

 لوعـاد، )١٩٩٩( قنـديل  ءودعـا، )٢٠٠٠( عبد العزيز وإيمان صبري  يمالها 

 عبد العزيز الشخص وعبد الغفار،)١٩٩٤(عبد اللطيف السيد دوالسي، )١٩٩٩(لاألشـو
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( والتي تعرف ضعيف السمع ،)١٩٨٠( ــدماطى  ــي ، )١٩٩٢(ال  Kotbyوقطب

قل من العاديين وهو قادر علـى  أي فقد حاسة السمع ولكن بدرجة بأنه هو الشخص الذ

، )ديسـبل   ٧٠: ٤٠فهم الكالم ولكن بعد تدريبه تخاطبيا وتتراوح درجة الفقـد مـن   

، باإلضـافة إلى تحـديد درجة فقـد السمع التي يصنف بتحـديدها ضعيف السـمع  

ك الدرجة من الفقد ن تحديد ضعف السمع عند تلديسبل وذلك أل]  ٩٠:  ٤٠[ وهى من 

يجعل هناك فرصة متاحة للشخص في استغالل البقايا السمعية التي لديه في تدريبه على 

حيث أن الفرق بين ضعيف السمع واألصم يتمثل في أن ضعيف السمع ،النطق والكالم 

وال ،أما األصم فهو يتعلم بطريقة اإلشارة ،لديه القدرة على اكتساب اللغة بعد التدريب 

  .ةاللغة اللفظي يكتسب

  

  :مراحل تطور السمع لدى األطفال
من األشهر األخيرة وهو في رحـم أمـه ولـذلك     تظهر إن القدرة السمعية عند الطفل

ويالحظ نمو سمع الطفل فـى   .يستطيع تمييز صوت أمه بعد والدته من بين األصوات

  :المراحل التالية

  :عند الوالدة

 .تيسمع ألنه يفزع ويبكى عند حدوث صو -١
  .يستقيظ من النوم عند حدوث صوت -٢

  :رمن الوالدة حتى ثالثة أشه

  .أيلتفت نحو الصوت ويبدو كأنه يميز الصوت فيهد -٣

  :من أربعة أشهر إلى ستة

 بتجـذ ، عن مصدر الصوت ثيبح، يستجيب لكلمة ال أو عند تغير نبرة الصوت -٤

  .اللعب انتباهه

  :إلى سنة أشهر من سبعة
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ـ  -٥ -يستجيب لألوامر البسـيطة  -الكلمات تطيع تمييـز  يخرج أصوات ويس

  .يصغى للحديث –يلتفت ويرفع نظره عند منادته باسمه 

  :من عام إلى عامين

يقوم باإلشارة إلى بعض أجزاء  -يستطيع اإلشارة إلى الصور في الكتب حين تسمى -٦

  .يستمع لألغاني والقصص -لأالجسم حين يس

  :من عامين إلى ثالثة أعوام

 -يستمر فى مالحظة رنـين الهـاتف والتليفزيـون    -ين المفهوم والمعكوساتتكو -٧

 .يقوم باإلجابة على األسئلة –يستطيع تنفيذ األوامر المركبة 

  :من أربعة أعوام إلى خمسة أعوام

، كام ل محم د  [ويحكى قصـة طويلـة   -في المنزل والمدرسة ليسمع ويفهم ما يقا -٨

  .] ٢٧:٢٨ ـص، ٢٠٠٣

  
  :معأنـواع ضعف السـ

  :نواع فقد السمع على نحو يسمح بتصنيفها على النحو التالىأتعددت 

  :الطبيالتصنيف ] ١[

تبعاً لطبيعة الخلل الذي يصيب الجهاز ، وهو تصنيف على أسـاس التشخيص الطبي 

  :وهو كاآلتي، السمعي

  

  

  
  

  :  Conductireفقد سمعى توصیلي  ) أ ( 

الصوان [ في األذن الخارجية أو الوسطي  وتنتج هذه اإلعاقة عن أي اضطراب        

يمنع نقل الموجات أو ] العظيمات الثالثة  –غشـاء الطبلة  –قناة األذن الخارجية  –
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وبوجـه عام فإن الحـد األقصى  ، الطاقة الصوتية إلى األذن الداخلية

ألن األصـوات السمعية ، ديسبل]  ٦٠[ للضعف الناتج من اإلعـاقة التوصيلية هو 

. وتخص األذن الوسطي، ديسبل تؤثر على القوقعة مباشرة]  ٦٠[ تزيد شدتها عن  التي

.[Keith R., 1980, p. 19]  

  :سباب وهىعدة أ وينتج فقد السمع التوصيلى عن

  .التشوهات الخلقية في القناة السمعية أو تعرضها لاللتهابات أو األورام  -١

 .الداخلي لألذن وتصلبها  التي يفرزها الغشاء Cerunenتجمع المادة الصمغية   -٢

 إدخـال جسم غريبلفترات طويلة أوثقب الطبلة نتيجة لألصوات المرتفعة جـداً   -٣

 .باألذن أو التنظيف غير الصحيح

 .تهابات المتكررة بسبب زيادة إفراز السائل الهالميلتعرض األذن لإل  -٤

  :Sensor Neurval Hearing Loss فقد سمعى حسي عصبي) ب( 

، ا النوع من اإلعـاقة نتيجة لخلل فى األذن الداخـلية أو العصب السمعيوينتج هذ    

ويعانى المصاب من عجـز فى سماع النغمات العـالية بسبب وجـود خلل في القوقعة 

وبالتالي ال تصـل هذه ، التي تترجم الموجات الصوتية إلى نبضـات عصبية

الصمـم بالتحدث بصوت  ويتميز هؤالء األشخـاص المصابون بهذا، النبضـات للمخ

 ـص، ٢٠٠٥، ابراھیمفیولیت [ كما يجب أن يتحدث معهم اآلخرون بصوت عالي، عالي

١٦٥ [ .  

  :يلي سباب نوضحها فيماأولهذا النوع من الفقد السمعى 

  أسـباب وراثيـة  -١

  ..اإلصابة بالحمى الشوكية 

  .إصابة األم الحامل بالحصبة األلمانية 

  .دة والوالدة المتعسرةثناء الوالأنقص األكسجين  

  . ] ١١٥: ١١٤ ـص ـص،  ١٩٩٩ل عادل األشو[ م توافق دم الوالدينعـد 
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عـن  ص فقد السمع الحسي يشخيتم تو    :طريق مايلى

  :Air Conduction Testفحص سمعي عن طريق التوصيل الهوائي ) ١(

  .حيث يتم نقل الصوت عن طريق السماعات لألذن  

  :Bone Conduction Testق التوصيل العظمىالفحص السمعي عن طري) ٢( 

، عن طريق أقطـاب توصل بالجمجمـة ، ويتم نقل الصوت من خالل عظام الجمجمة

  . ويتم إيصال الموجات الصوتية إلى الدماغ عن طريق العظم

فـإن  ، فإذا أظهر التشخيص درجة من الفقدان السمعي عن طريق التوصيل العظمى  

  .نى من فقد سمعي توصيليلمفحوص يعاذلك يدل على أن ا

سواء فى حالة التوصيل الهـوائي أو  ، أما إذا أظهر المخطـط السمعي فروقـاً  

فقـدان سمعي حسي  أن المفحوص يعـانى من على يدلذلك   فان التوصيل العظمى

  .]  ١١٧ـص، ١٩٩٩، لعادل األشو[ أو مختلط، عصبي

  :  Centralصمـم مركزي  ) جـ(

وهذا الخلـل يحـول دون تمييـز    ، المركز السمعي بالمخ ويرجع إلى إصابة     

  .المثيرات السمعية أو تفسيرها

  :Mixed Hearing صـمم مختلـط) د(

ويسمى بالمختلط لتداخل ، وينتج عن خلل فى أجزاء األذن الداخلية والخارجية    

  . ] ٤ـص، ٢٠٠٢، على عبد الدایم[أعراض فقدان السمع الحسي عصبي مع التوصيلي

  

  

  

  :Hyslerical صـمم ھستیري)ھـ(

عزة ، وفاء عبد الجواد[ نفعالية شديدة أدت إلى صدمةإزمات أويرجع إلى ضغوط و   

  . ] ٩٧ ـص، ١٩٩٩، خلیل
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  :التصنيـف الفسيولوجي] ٢[ 

ويركز فى هذا التصنيف على درجة الفقدان السمعي لدى الفرد لتحديد عتبة         

وعلى ضوء هذا يمكن تحديد نوع ودرجة ، دها الصوتالسمع التى يستقبل المفحوص عن

أو ،  Hertizوالهرتز ،  Decibleويستخدمون ما يسمى بالوحدات الصوتية ، اإلعاقة 

ويستدل من عـدد الوحدات ، ترددات الصوت لقياس مدى حساسية األذن للصوت 

وأنه كلما زادت عـدد الوحدات ، على مدى انخفاض الصوت ،  Decibleالصوتية 

     . ] ٤٦ ـص، ٢٠٠٢، إبراھیم محمد[  الصوتية كان الصوت عالياً وقوياً والعكس
  
  :التصنيف التربوي لإلعـاقة]  ٣[ 

تصنيف اإلعاقة على أساس الربط بين درجة اإلصابة بالصـمم وبين يركز علي 

ومدى أثرها على نمـو القدرة اللغوية لـدى ، القدرة على الفهم والتفسير للكالم

الصم وضعاف  اياً همويميز أكثر التربويين بين فئتـين من المعوقين سمع، الطفل

  :السمع كما يلي

  :Deafالصـــم  - ١

وال يمكـنهم  ، ديسبل فأكثر]  ٧٠[ ويقصد بهم هؤالء الذين يعانون من عجـز سمعي 

وبالتالي فهم عاجزون عن التعامل مع ، وال يستطيعون فهم اللغة اللفظية،  مباشرة الكالم

  .حتى لو استخدموا مكبرات الصوت، خريناآل

  :Hard of Hearingضعاف السمع  -٢ 

هم الذين يعانون من صعوبات أو قصور في حـاسة السمع و يتراوح فقد السمع        

ولكنهم يعرفون مبـاشرة الكـالم واكتسـاب   ، ديسبل]  ٧٠[ وأقل من ]  ٣٠[ ما بين 

  . ] ١٣٨ـص، ١٩٩٦، بد المطلب القریطىع[ اللغـة باستخدام معينات سمعية أوبدونها
  

  تصنيف العلماء والباحثين لضعاف السمع ] ٤[  

  ):٢(يتضح من الجدول التالي رقم وذلك
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  )٢( رقم جدول
  

  التصنيف  لمرجـعا

 )١ (  

  

Davis, H  

  

  .ال توجد صعوبة فى الكالم ، ديسبل ]  ٢٥[ سمع عادى  -١
سماع الكالم  عوبة ص، ديسبل ]  ٤٠:  ٢٥[ من  فقد سمعي بسيط -٢

  .الخافت 
 ديسبل صعوبة سـماع  ] ٥٥:٤٠[من  فقد سمعي بسيط إلى متوسط -٣

  .الكالم العادي
 ديسبل صعوبة سـماع  ] ٧٠:٥٥[ط من فقد سمعي بسيط إلى متوس -٤

  .الكالم العالي
  .ديسبل فقط سماع الصياح]  ٩٠: ٧٠[ فقد سمعي شديد من -٥
ال يستطيع سمع الكالم ،  وقديسبل فما ف]  ٩٠[ فقد سمعي عميق -٦

  [ Davis H., 1975, pp. 273 : 277 ] .ستخدام التكبيرإحتى ب

  

 )٢ (  

Silvermans 
S.-  

Lane H.   

ويمكن عالجهم طبياً ويحتاجون إلى ، أطفال لديهم عيوب فى السمع -١
  .سماعات

أطفال لديهم قدرة على سمع الكالم ويحتاجون إلى عـالج تعليمـي    -٢
  .ج إلى سماعةوبعضهم يحتـا

ويمكـن مسـاعدتهم   ،وليس لديهم القدرة علـي الكـالم  ، أطفال صم-٣
        Silvermar S.- Lane H.,1970,p.384] .  [بالمعينات 

 )٣ (  

  محمـد 

  حسين

  .ديسبل]  ٢٠: ١٠[ فقدان سمع عادى من  -١
  .ديسبل]  ٤٠: ٢٠[ فقدان سمع خفيف من  -٢
  .سبلدي]  ٧٠:٤٠[ فقدان سمع متوسط من  -٣
  .ديسبل]  ٩٠: ٧٠[ فقدان سمع شديد من  -٤
 ـص  ، ١٩٨٦، محم د حس ین  [ ديسبل]  ٩٠[ ما فوق ، ان سمع كلىفقد -٥

  . ] ٨٠: ٧٩ ـص
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 )٤ (  

  

  كمال سالم

وفاروق 

  محمد صادق

  .ديسبل يعتبر عادى]  ٢٧[ الفرد الذي يفقد سمع حتى  -١
ديسبل ]  ٤٠: ٢٧[ الفرد الذي يعـانى من درجة فقد تصـل ما بين  -٢

  .لديه صعوبة في السمع
أقدام من ]  ٤: ٣[ الفرد الذي ال يستطيع سماع األصوات على بعد  -٣

  .ديسبل ]  ٥٥: ٤٠[ هو الذي يكون فقده للسمع ما بين ، مصدر الصوت
مـن  ، ديسـبل ]  ٧٠: ٥٦[ ال يتمكن الفرد الذي يفقد سمعه ما بين  -٤

  .رتفعةمتـابعة المحادثة العادية إال إذا كانت م
سـماع  ، ديسـبل ]  ٩٠: ٧١[ يمكن للفـرد الذي فقد سمعه ما بين  -٥

 ١٥٥ ـص، ١٩٨٨، فاروق محمد صادق، كمال سالم[  األصوات المرتفعة
[.  

  

 )٥ (  

  محمـد 

  عبد العزيز

  محمـد

  .ديسبل]  ٢٥: ١٠[ ضعف سمع عادى من  -١
  .ديسبل]  ٤٠: ٢٥[ ضعف سمع خفيف من  -٢
  .ديسبل]  ٧٠: ٤٠[ طة من ضعف سمع بدرجة متوس -٣
  .ديسبل]  ٩٠: ٧٠[ ضعف سمع بدرجة شديد من  -٤
محم د عب د   [ ديسـبل فـأكثر  ]  ٩٠[ ضعف سمع بدرجة عميقة من  -٥

  . ] ٢٣ ـص،  ١٩٩٩، العزیز محمد 

  

 )٦ (  

  

Foye H.- 
Sulker S.  

يوجد صعوبة فى فهـم  ، ديسبل]  ٢٥: ١٥[ فقدان سمع عادى من   -١
  .تكون كلماته غير واضحةو، الكـالم الخافت

يوجد صعوبة فى سـماع  ، ديسبل]  ٤٠: ٢٥[ فقد سمع بسيط من  -٢
  .ومحدود في الكالم والحديث، قدم]  ٥: ٣[ الحديث عن بعد 

والبد أن يكون الصـوت  ، ديسبل]  ٦٥: ٤٠[ فقد سمع متوسط من  -٣
  .             مرتفع ليسمع

  جد لديه مشاكل في اللغةتو، ديسبل]  ٩٥: ٦٥[ فقد سمع شديد من  -٤
  .الصغر كان الفقد حدث منذ اإذ، أوتكون المشكلة أسو، )تأخر فى اللغة( 
ويعتمد على النظر أكثر من ، ديسبل فما فوق]  ٩٥[ فقد سمع عميق  -٥

ويوجد تأخر ملحوظ ، يدالسمع ولديه مشاكل وقصور شديد فى اللغة شد
  .[Foye H. - Sulker S., 1990, p. 50 ] فى التعليم
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  منظمـة

  الصحـة

  العـالمية

  ]اليونسكو[

  ).الصمم الكلى ( فقدان سمع كلى  -١
  .ديسبل]  ٩١[ ما يزيد عن ، الضعف السمعي العميق -٢
  .ديسبل]  ٩٠: ٧٠[ ضعف سمع شديد من  -٣
  .ديسبل]  ٧٠: ٥٦[ ضعف سمع معتدل الشدة من  -٤
  .ديسبل]  ٥٥: ٤١[ ضعف سمع معتدل وهو من  -٥
، صفاء عب د العزی ز  [ ديسبل]  ٤٠: ٢٦[ ضعف سمع خفيف وهو من -٦

  .] ٣٠ ـص، ٢٠٠٠

 )٨ (  

تيلفورد 

  وساور

Telford W.-  

Sawyer M.  

، ديسـبل ]  ٣٠: -٢[.تتراوح درجتـه مـن   :  فقدان سمعي خفيف -١
  .ويمكنهـم   تعلم اللغة والكالم بالطريقة العادية

، ديسبل]  ٤٠: ٣٠[  بينتتراوح درجته ما :  فقدان سمعي هامشي -٢
  .صعوبات فى االعتماد على األذن فى السمعويعانون من 

، ديسـبل ]  ٦٠: ٤٠[ تتراوح درجته مـن  : فقدان سمعي متوسط -٣
  .كبر على حاسة البصرأ ويعتمدون بدرجة، ن   معينات سمعيةيستخدمو

ديسبل وتحتاج ]  ٧٥: ٦٠[ تتراوح درجته من :  فقدان سمعي شديد -٤
  .ئة إلى خدمات خاصة لتدريبهم على الكالمهذه الف

ديسبل فأكثر وأفراد هـذه  ]  ٧٥[ تبلغ درجته :  فقدان سمعي عميق -٥
 ,Telford W.- Sawyer M., 1981 ].فهم الكالم  نالفئة ال يستطيعو

p. 63 ]  
  

  تعقيب على التصنيفات السابقة

: ١٠[ ما بـين  ، ضعف السمعأن بعضها  يحدد  بعد استعراض هذه التصنيفات يالحظ

ومن هنا كان للباحثـة   ديسبل ] ٩٥: ١٠[ ما بين  يحددهخر آلوالبعض ا، ديسبل ] ٧٠

فهـذا  ] ٧٠: ١٠[ وجهة نظر في هذه التصنيفات أن الذين صنفوا ضعاف السمع مـن  

وهذه ، بأنهم يظلون تحت مظلة الصمم]  ٩٠: ٧٠[ يؤدى إلى تجاهل الفئة التي تقع من 

  رغم من أن هذه الفئة ـدريبات وتستخدم مع هؤالء اإلشارة على الالمظلة ال تسمح بالت
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ومن ثم فإن هذه الدراسة  ،ملموسة يمكن أن تتكلم بالتدريبات السمعية وتؤدى إلى نتيجة

  :تعتمد على التصنيف  التالي 

  .ال توجد صعوبة فى الكالم، ديسبل]  ٢٥[ سمع عادى  - ١ 

  .صعوبة في سماع الكالم الخافت، يسبلد]  ٤٠: ٢٥[ فقد سمعي بسيط من  - ٢

ديسبل صعوبة سـماع فـى الكـالم    ] ٥٥:٤٠[فقد سمعي بسيط إلى متوسط من  - ٣

  .العادي

  .ديسبل صعوبة سماع فى الكالم العالي] ٧٠:٥٥[فقد سمعي بسيط إلى متوسط من  - ٤

  .ديسبل فقط سماع الصياح]  ٩٠: ٧٠[ فقد سمعي شديد من  - ٥

ال يستطيع سمع الكالم حتى باسـتخدام  ، ديسبل فما فوق]  ٩٠[ فقد سمعي عميق  - ٦

  .التكبير

  ،وطبيعته ،وف على مفهوم الصوت من حيث معناهيكون من المنطقى الوقولعله     

  .ثم االسهاب للكالم،ومقوماته  ، هسعت     

 
  :الصـــوت

اإلحساس في الصوت هو اإلحساس في األذن بالطاقة الميكانيكية الناتجة من اهتزاز    

ويصدر الصـوت عنـد اهتـزاز    ، الثانية/ ذبذبة ]  ٢٠٠٠٠: ٢٠[ مجال التردد من 

وهذا االهتـزاز  ، األجسـام نتيجة لتأثرها بالطاقة الحركية أو المغناطيسية أو الكهربية

يؤدى إلى انتقـال الذبذبات في الوسط المحيط بالجسم المهتز فـي شـكل موجــات    

هتزاز القناة الصوتية للحنجرة  وا، رنانة أو اآلالت الموسيقيةمثال ذلك الشوكة ال، صوتية

  .] ٨ ـص، ٢٠٠٤، على عبد الدایم[ 
  :طبيعـة الموجات الصـوتية

إنها تتكـون مـن كريـات مـن االنضغــاط والتخلخـل وتنتشـر فـى جميـع           

  ويكون االنضغات عند تقـارب الجزئيات فى الوسط المحيط بمصـدر ،االتجـاهات
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وتتكون الموجة الواحدة أو الذبذبة ، ا يكون التخلخل عند تباعد الجزئيات بينم، الصوت

  .من انضغاط كامل واحد وتخلخل كامل واحد 

والتردد ، ارتفاع الموجة فهي تعنى  AmplitudeVoice الصوت سـعةفيما يتصل ب إما 

Fequercy  ،  والذي يعنى عدد الدورات في الثانية ويقاس بالهرتز[ HZ ]  ،دد ويتح

وتتحدد الشـدة بناء على التردد وعندما يكون اإلشارة ، الصوت بناء على السعة 

ومدى تردد محدد يمكن لإلذن التقاطها ويتم ذلك داخل األذن ، السمعية ذات سعة كافية 

تنتقل عبر العصب  ةوكيميائيويل الطاقة الموجيه إلى طاقة كهربعدة مراحل تنتهي بتح

حمدي [فى المخ  Auditory Cortexى القشرة السمعية إل Acoustic Nerveالسمعي 

  . ] ٦٥: ٦٤ ـص ـص، ٢٠٠٦، الفرماوى
  

  :مقـومات الصــوت

بكل منهما علي  وللصوت مقومات فيزيقية وسيكولوجية ويمكننا وصف الطاقة الصوتية

  :الوجه التالي

  طريقة سيكولوجية -٢طريقة فيزيقية                                   -١ 

  ]يتم فيها اإلحساس بالصوت]                       [ ويتم فيها القياس باألجهزة [ 

  ]ارتفاع أو انخفاض[ علو الصوت )ا ( شدة الصوت                              ) ا ( 

  ]غليظ أو رفيع[ حدة الصوت ) ب ( التردد                                   ) ب ( 

 التنغيم) ج (                            طور الموجة  ) ج ( 
  :وفيما يلي شرح لتلك المقومات

  
  :شـدة الصـوت

    ]db[وحدة قياس بالديسبل 

  :الــتردد

، ويتناسب عكسياً مع طول الموجة، فى الثانية الواحدة] الموجات [ هو عدد الذبذبات 

  .Hertyz [ H Z ]وحدة التردد هي و ، ما زاد التردد كلما قصر طول الموجةلك
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   :طـور المـوجـة عن إما

فـإن   ، أي إذا بدأت في أول االنضغـاط، الزاوية التي تبدأ بها الموجة الصـوتية وهف

ونهاية االنضغات تكون ، ْ ٩٠وإذا كانت في قمة االنضغاط تكون ، الزاوية تكون صفر

  .ْ درجة ١٨٠

لتردد فان شدة الصـوت  وطور الموجة له أهميته عند تداخل موجتين معاً فى نفس ا   

عل ى عب د   [ وله استخدام فى اختبارات جذع المخ والجهـاز المركـزي  ، ترتفع والعكس

  ] . ٤صـ ، ٢٠٠٥، الدایم
  .يوضح بداية الموجة ونهايتها) ١(الشكل رقم و

   

  )١(شكل 

  رسم توضیحى لبدایة الموجة ونھایتھا

                                                                                                 

                                                           ٩٠                              

                                     

  صفر                             ١٨٠                    ٣٦٠             

                                              

     

                             
                               ٢٧٠  

     

فالكالم ، إال أنه ال يستطيع الكالم، على الرغم من أن الطفل يولد بجهاز الكالم كاملو  

ن عملية غاية فى التعقيد تحتاج إلى فترة ما يتعرض الطفل خاللها ألصوات المتكلمـي 

عب د  محم د  [  تعلم الكالم من خالل حاسـة السـمع  أى أن الطفل ي، حوله ليقوم بتقليدهم

 . ] ٢٣ـص، ٢٠٠١، الحي
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   :الـكــالم
وأن الرئتين والبلعـوم ، لقد بين العلماء أن أعضـاء التنفس هي أعضـاء الكالم  

ـ  نفس والحنجرة والحبال الصوتية وتجاويف الفم واألذن هي أعضـاء تقوم بوظيفتي الت

ويرى العلماء أن عمـلية التنفس الخالص في حــد ذاتهـا   ، والكالم في نفس الوقت 

حيث أن الشهيـق والزفير يمكن أن ]أى لغة خاصة[ يمكن أن تكون لها قيمـة تعبيرية 

اآلهـات  أو  [ يكونا عميقين أو سطحيين وتصعد معهم ألفاظ تعبر عن االنفعاالت مثل 

تتأثر بالعديد من الوظائف العضـوية لألعضـاء    الكالم  و وأن وظيفة اللغة] الزفرات

  :التالية

  :أعضـاء استقبال الصوت أو الكـلمات    -  ١

وذلك من ، ة ونقلها إلى المخ تقوم هذه األعضاء باستقبال المنبهات السمعية أو البصري  

 أعضــاء  ويالحـظ أن  ،وتنظيم اإلجابة الكالمية المناسبة ، تفسير هذه الرسائل أجل 

 صوفـى الخصـائ  ، وفى الرؤيـة  ، االستقبال مداخل اللغة المتمثلة فى حاسة السمع 

  .الفيزيقية للصوت 

  :أعضـاء التنفس    -  ٢

 Lunge-sandالرئتان والقصبة ، جهاز التنفس   - Diaphragmالحجـاب الحـاجز 
Trachea -   اللسـان  -الفـم واألنـف    -اللهاه –الحبـال الصوتية   -الحنجـرة- 

  .األسنان  -الشفاه -فكينال

  :أعضـاء التنظـيم الوظيفي    -  ٣

وكل هذه األعضاء تتحـد إلخـراج   ، وتتمثل فى الجهاز العصبي واألعصاب الدماغية

  . ] ٩٣ ـص، ١٩٩٠، محمد خیر الرزاد[ الكالم
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  :أھمیـة السـمع  
ـ       ـارنة يعتبر األطفال ذوى االحتياجات السمعية الخاصة فئة لها خصوصيتها مق

فاألصم أو ضعيف السمع يبدو شخصـاً عاديـاً فـى   ، بأقرانهم  من األطفال العاديين 

كما هو ونقص القدرة على السمع ال يلفت نظـر اآلخرين نحـوه ، مظهره الخارجي 

اإلعاقات األخرى مثل الكفيف ولكن الشخص المعاق سمعياً يعيش بين الناس  الحال في

ألنـه  ، كئيبة وانفعاالته مكبوتـة  ، مشاعره حزينة ،  وليس لديه أى مهارات للتواصل

ولذلك فهو شخص يحتاج للمساعدة والعون معه ، شخص يحيط به الصمت بجدار عالي

ن حس  [ للوصول به إلى منطقة يستطيع أن يتواصل بها مع اآلخرين لنعينه على الحياة 

  . ] ١ ـص،  ١٩٩٦، مصطفى 
  

  :میـكانیكیة السـمع
فهو يتحرك إلـى األمـام وإلـى    ، بغشاء الطبلة ذبات الصوتيةعندما ترتطم الذب  

هتزاز السنـدان إي وهذه العظمة بدورها تؤدى إل، تتحرك المطرقة بها هاوعند، الخلف

هتزاز يؤدى اإلوهذا ، ثم الركاب ويغطى الطرق الداخلي من الركاب نافذة بيضاوية ، 

نحناء إالسائل يؤدى ذلك إلى  وعند تحرك، إلى تموجات فى السائل الموجود بالقوقعة 

ويقوم بدوره بتنشيط النهايات العصـبية  ، الخاليا الشعرية الموجودة فى جهاز كورتى 

[ ـب السمعي إلـى الـدماغ   التى تقوم بإرسال سياالت أو إشارات عصبية عبر العص

 ـص  ،  ١٩٩٨، جم ال الخطی ب   [ تتم معالجتها وتفسيرها وترجمتهال، ] الصدغي الفص 

  . ] ١٨ : ١٧ ـص
  

  :معـالجة طـاقة المثیر السمعي
تحويالت للطـاقة الفيزيقية  من تتالءم طبيعة تركيب األذن مع ما يتم به      

  مما يؤدى ، المتمثـلة فى الموجات الصوتية التى تنشأ عن اهتزاز األجسام فى الهواء
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ت الصوتية وتأخذ هذه الموجا، إلى زيادة أو نقصان الضغط الجوى الواقع حول األذن

  .الناشئة عن الضغط الجوى أشكال مختلفة

ينبغي أن نتعـرف على تشريح الجهـاز ، لكي نستطيع فهم آلية السمع وأهميتـهو  

  . ألذنح تركيب اضونوفيما يلي ، السمعي فسيولوجيا

  :جزاء رئسية وهيأتتكون األذن من ثالثة 

والقناة السمعية   Auricleالصيوان علي ملتوتش The Outer Earاألذن الخارجية - ١

External Auditory 

 Tympanic Membranceالطبلـة   علـي  وتشتمل The middle Earالوسطياألذن -٢

] Stopes والركـاب  Incusوالسندان Molleusالمطرقة [  Ossiclesوالعظيمات الثالث 

 .Oval Windoوالفتحة البيضاوية 

ين أساسيين هما القنـوات شـبه   وتشتمل علي جزأ The Inner Earاألذن الداخلية -٣

ووظيفتها حفظ التوازن وتزويد الدماغ بمعلومات عـن   Simicircular Canalsالهاللية 

دائرية  هبوهي عبارة عن ثالث قنوات ش ،واإلحساس بالسرعة، حركة الرأس وموضعه

ما الجزء اآلخـر مـن األذن   أ،مملوء بسائل وتقع في الجزء األعلي من األذن الداخلية

وهي جزء حلزوني الشكل يحتوي على عدد كبير مـن   Cochlear لية فهو القوقعةالداخ

وعن طريق القوقعة يتم تحويل الصوت إلي موجات كهربائية تنتقل ، الشعيرات الدقيقة

  .عن طلريق العصب السمعي إلي الدماغ

  ] . ٩٩صـ ،١٩٩٩، سعید الترامسي[ رسم توضيحي ألجزاء األذن ) ٢(والشكل رقم   
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  )٢(كل رقم ش

  یوضح تشریح األذن فسیولوجیًا

  
  
  

  :أعـراض ضعف السـمع  
 .تقلص عضالت الوجه أثناء محاولة الكالم أو اإلصغاء  - ١

 .الميل بالرأس إلى ناحية واحدة حتى يمكنه اإلصغاء بأذن معينة  - ٢

 .وإهمـال التعليمات ، تفـات للصوت إللعدم ا - ٣

 .اء عـدم االستجـابة للـند - ٤
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 .وخروج إفرازات منها ، الشعور باأللم فى األذن  - ٥

 .ووجود عيوب فى الكالم المنطوق ، تأخر اللغـة  - ٦

ص فاء عب د   [ الجماعـة والعجـز عـن مشـاركة أفـراد     ، الميل إلى االنطـواء  - ٧
  .] ٤٤صـ،٢٠٠٢،العزیز

  
  : العوامل المسببة  لإلعاقة  السمعیة

مون بالتربية الخاصة إن اإلعاقة السمعية ترجـع إلـى عـدة    يؤكد علماء النفس والمهت

و مكتسبة ونعرض فيما يلي هذه العوامل بشيء أ قد تكون  وراثية أو والدية ، عوامل

  :  من التفصيل

  :  Hereditary Factorعامل الوراثة  -١ 

 أن إلـي  حيث تشير الدراسات، وتعتبر الوراثة من أهـم العوامل لإلعاقة السمعية    

 ٢٠٠٥،  اب راھیم  قیولی ت [  من حاالت اإلعاقة السمعية تعزى للوراثة% ]  ٥٠[ حولي 

       . ] ١٦٤ ـص، 

  :   Factors    Congenital عوامل والدیـة -٢

العوامـل   حـدى إوهى تحدث أثناء الحمل أو أثناء الوالدة نتيجة تعرض األم إلى     

      :التالية

   :العقـاقير ) ا (    

، أثناء فترة الحمل ، ض العقاقير التى تؤدى إلى إعاقة فى السمع عند الجنين هناك بع 

،  Konfomycir, Ncomycir, Treptomycin: مثل  ، أو عند األطفـال حديثي الوالدة 

   .حيث تسبب تلف خاليا القوقعة 

  :الفـيروسـات  )ب(   

حمل أدى ذلك لتلـف  لهناك بعض الفيروسات التى إذا أصيبت األم بها أثنـاء فترة ا 

التهـاب أغشـية    –الزهري  -االلتهاب السحائي  –الحصبة األلمانية [ مثل ، السمع 

  . ] الدماغ
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  :األمراض التى تصيب األذن الداخلية )حـ(

تسـلل بعض الفيروسات عن طريق الثقب السمعي الموجود فى الجمجمـة إلـى        

، حل یم بش اي  ، فتح ي الس ید  [  عصبي المخي  وتسبب نوع من أنـواع الحمـى  النسيج ال

  . ] ٥٢٧ ـص، ١٩٨٠

  : األمراض التى تصيب األذن الوسطي )د ( 

ذن و مما يؤدى إلى انسداد فى األ، صديد مثل االلتهاب السحائي الذي يسبب تكوين    

،  ١٩٨٠، حل یم بش اي   ، فتح ي الس ید   [ وتراكم صماغ األذن، يؤدى إلى ثقب فى الطبلة

  .  ] ٥٢٦ ـص

قد ترجع إلى خلل الجهـاز السمعي سـواء ، أسباب أخرى لالعاقة السمعيةهناك     

وكل هذه الحاالت ليست عضوية ، في األذن الخارجية أو الوسطي نتيجة لنزالت البرد

  . ] ٧٨ ـص، ١٩٨٦، محمد حسین[ المنشأ

                                                                                                                                   

 مالً هاماًايعد عالعمر الزمني الذي بدأت فيه اإلصابة باإلعاقة السمعية  هأى مفادوثمة ر

فاألطفال الذين يعـانون مـن صـعوبات   ، في تحديد درجة التأخر فى النمـو اللفظي

رغـم  ، ةسمعية منذ الوالدة يواجه نمـوهم اللفظي عجزاً واضحـاً منذ الطفولة المبكر

، ٢٠٠١، بد الرحمن سلیمانع[  أنهم يصدرون أصوات ويبدءون بالمناغاة كباقي أقرانهم

   ] . ١١ ـص
                                                    
يبــدأ   ، ن تطور اللغـة لدى األطفال ذوى اإلعاقة السـمعية فإ ضافة إلي ذلكباالو  

ولـذا  ، معاني األصـوات المحيطـة بهـم    ويدركونعندما يسمعون أصوات وكلمات 

فيمـا  أما ، يطلقـون أصواتاً وكلمـات بأسلوب تقليدي لألصوات التي سبق وسمعوها

لقدرة على الحديث والحوار فنجد أنهم قد يعانون من تأخر واضح فـي النمـو   با يتعلق

مصطفى [  وتتضح درجة هذا التأخر كلما كانت اإلعاقة السمعية في وقت مبكر، اللفظي

  .] ١٢٦ ـص، ٢٠٠٠، ىالقمش
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  :أثر اإلعاقة السمعیة
ن كانت تؤثر علـى  إفاإلعاقة السمعية و، يختلف تأثير اإلعاقة من فرد إلى أخر

، إال إنها ال تؤدى بالضرورة إلى سوء توافق نفسـي ، سلوكيات اإلنسان بشكل أو بأخر

ى مظاهر السلوك لقدرة اللغوية يؤثر بصورة فعالة عللولكن فقدان الطفل المعاق سمعيا 

وذلـك ألنـه مـن    ، األخرى التى تتعلق بالجوانب العقلية واالنفعالية واالجتماعية لديه

الصعب فصل اللغة عن تلك الجوانب فى الشخصية مما يجعل المعاق يختلف عن غيره 

وكذلك يفتقد الطفل المعاق سـمعياً  ، من العاديين ويؤثر ذلك على االتصال االجتماعي

، التعبيـر عـن نفسـه    ةوصعوب، كيف مع المجتمع والبيئة المحيطة بهالقدرة على الت

التى مام العديد من المواقف الحياتية أيقف الطفل عاجزاً  ثحي، فهمه لآلخرين ةوصعوب

  .]  ١٨٩ ـص، ١٩٩٩، زینب شقیر[  تحتاج إلى التفاعل والتعبير

  

 حيث يوجــد قصـور  ، ويرجع أسباب تأخر نمـو اللغة إلى الضعف السمعي

لـدى الطفل ضعيف السمع فى نشـأة اللغة السمعية الصوتية باإلضافة لوجود بطء فى 

إذا كانت اإلصابة بالضعف السمعي سبقت اكتساب اللغـة و درجة الفقد ، تعلم اللغـة

كما أن القدرة على ، السمعي مرتفعة فان ذلك يؤثر فى قدرة تعلم اللغة وسرعة اكتسابها

وق عند ضعـاف السمع تتناسب طردياً مـع نسـبة الفقـد    إدراك وفهم الكـالم المنط

  . ] ١٠١ ـص، ٢٠٠٠، فان حافظنیر[ السمعي لديهم

  

     :قیــاس  وتشخیص  ضعف  السمع
  :يتم قياس وتشخيص ضعف السمع من خالل العديد من الوسائل والتى نجملها فيما يلي

  :وتتضمن عن طـريق االختبـارات:  أوالً

  :اختبـار الھمس -١

ويقوم فيه المختبر بنطق مجموعة من األعداد والكلمات همساً خلف الطفل متجهاً        

  .حدةنحو كل أذن على 
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  :اختبار الساعة الدقاقة  -٢

ويقف عند نهاية العالمة التى تنتهى عندها سماع ، يطلب من الفرد ان يغمض عينيه

نقـرب منه الساعة ، قاتأما إذا تعذر عليه سماع الد، وذلك للفرد العادي، دقات الساعة

ثم نحسب المسافة فى الوضع األخير وتقارن بالوضع ، تدريجياً حتى يسمع دقاتهـا 

ما  شخصفإذا كانت المسافة التى يقف عندها سمـاع دقات الساعة فى حالة ، األول 

حكمنا على ذلك الشخص الذي يجرى عليه ، أقل من نصف المسافة عند العاديين 

    ] . ٦٢صـ ، ٢٠٠٢، إبراھیم أحمد[ ضعيف السمعبأنه ، االختبـار 

  :اختبـار الصــوت-٣ 

ويقوم المختبر بإلقـاء األسئلة على الطفل ، حيث يتم سـد إحدى األذنين بقطعة قطن

أحمد [ بشرط أن يقف خلفه ويتكلم فى كل إذن على حدة، التى تتناسب مع عمره وذكائه

  ].      ٥٧صـ ، ١٩٩٤، المصیلحي

  :الشـوكة الرنانة اختبـار -٤

الشوكة الرنانة جسم معدني يصدر صوت عند طرقه ذي نغمات نقية يختلف        

]  ٤٨٠[ أو ، هرتز]  ٥١٢[ والشـوكة الرنانة ذات التردد ، ترددها طبقاً لطولها وثقلها

ويتم مقارنة السمع لألذنين عن طريق التوصيل الهوائى أيهما ، هرتز هي األكثر شيوعاً

     .تم مقارنته عن طريق التوصيل العظمىوي، أفضل

  :  Renneاختبـار رنینیـة     - ٥

وعنـد انتهـاء   ، بجوار األذن] عن طريق الهواء [ توضع الشوكة بعد طرقها    

ويتم إعادة االختبار بالعكس العظم ، ذنألالصوت توضع على النتوء العظمى الحلمى ل

السمع عن طريق العظم لمـدة أطول فى حالة ضعف السمع التوصيلى يكون ، ثم الهواء

  .من السمع عن طريق الهواء

  :Weberاختبـار ویـبر    - ٦

ويتجـه  ، يتم مقارنة السمع لألذن الداخلية عن طريق العظم من وسط الـرأس    

     أو إلى الجهة الطبيعية إذا كانت الجهة ، الصوت نحـو األذن ذات الضعف التوصيلى 
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ويكون الصوت فى الوسط إذا كانت األذنان ، بي األخرى تعانى من ضعف حسي عص

  ] .سليمتين أو ضعف توصيلى أو حسي عصبي [ متماثلتين سواء 

  :اختبـار شـواباخ    - ٧
حيث يتم قياس السمع عن طريق العظم بين المريض والذي يقوم باالختبار على   

  .ويسمى اختبار العظم المطلق، اعتبار أن الفاحص سمعه سليم

  :Bingار بنـج اختبـ   - ٨
وعنـد سمــاع   ، ويتم فيه وضع الشوكة الرنانة على عظمة الماستريد بعد طرقهـا  

فإذا لم يرتفع الصوت يكون ضعف سمع ، الصوت يتم إغالق األذن الخارجية باإلصبع

  .يكون ضعف حسي عصبي، وإذا ارتفع، توصيلى

  

  : وتتضمن عن طـريق األجهـزة :  ثانياً 

  :  Audiometer  جھـاز االدیومیتر  -  ١

وهو يصدر ،  Inputوهو يتركب من قناة أو قناتين بكل واحدة اختبار للصوت        

ويخرج الصوت ، أصوات كالم عن طريق ميكرفون أو جهاز التسجيل   -نغمات نقية 

  .وهى ،  Outputمن الجهاز عن طريق وحدات الخارج 

  .يق الهـواء لقياس السمع عن طر:    Head Phoneسماعات الرأس  -١

لقياس السمع عـن طريـق   :  Bone Vibratoryالهزاز العظمى  ، عظمة االهتزاز -٢

  .العظم 

  .Free Fieldالختبار المجال الحر :  Loud Speakersسماعات كبيرة  -٣

  .Insert Phoneمثل سماعة الراديو :  سماعات داخل األذن -٤

يمر الصوت من سـماعة  ،  Air Conductionعند قياس السمع عن طريق الهواء  * 

وبالتالي يتأثر هذا القيـاس بأي ، ثم القوقعة ، ثم العظيمات الثالثة ، الرأس إلى الطبلة 

  .إصابة فى األذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية 
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تهتز عظمة النتوء الحلمى ، Bone Conductionعند قياس السمع بالتواصل العظمى * 

ـ  ، والقوقعتان فى نفس الوقت وتهتز الجمجمة، خلف األذن اس وبالتالي يتأثر هـذا القي

    . ] ١٨ ـص، ٢٠٠٤، على عبد الدایم[  باإلصابة فى القوقعة أو العصب

  :Speech - Audiometerاالدیومیتر  جھـاز    -  ٢

ويتم من خالله تحليل استجابات الطفل للتعليمات اللفظية أو تحليل مقدرته على   

فى هذه الحالة الحد األدنـى  ،  Thresholdويقصد بالعتبة ، فة تمييز األصوات المختل

وبما أن الطفل قد يسمع ، لصوت الذي يستطيع الطفل معه سماع الكالم الذي يقال له ل

فإن االهتمام ينصب فى هذا القيـاس على ما يسـمى بعتبــة   ، الكالم دون أن يفهمه 

أى مستوى شدة الصوت الذي ،  Speech Audiometry Threshedاالستقبال الكالمي  

  .يسمعه 

  :القیـاس عن طریق جھـاز الكمبیوتر   -  ٣

رسم نبضات كهربية للمـخ   ويقوم علي، يعتبر من أحدث أجهزة قياس السمع   

ويتم ، حيث يتم فيه تكبير التأثير السمعي مع عزل التأثيرات األخرى ، أثنـاء السمع 

ثم ، حيث يتم إحضاره على الشاشة ، تجميعه و هإدخال التأثير السمعي للكمبيوتر لتكبير

  . ] ٢٦ ـص،  ١٩٩٣، فتحیة األخضر [ تسجيله فى أوراق خاصة 

  : وتتضمن مايلي بعض  االختبـــارات والفحوصات  غير  السمعية

مثـال ذلـك   ،  ويستخدم بهدف تحديد البرنامج المناسب للطفـل  :  اختبــار الـذكاء -١

" ختبـار  كا، الذكاء لدى األطفال ذوى اإلعاقة السمعية ختبارات التى تصلح لقياس الا

حيث يتم استخدام اختبــار الـذكاء   ، " وكسلر ،  Hiskey Nebraskaهيكس نبراسكا 

تعليم األطفال المعاقين  ويتطلب .لتحـديد البرنامج المناسب لتدريبه على اللغة والكالم 

اإلمكانات المتاحة في وسائل  سمعيا قدر من الذكاء الستخدام المعاني التي تتضمن كل

  االتصال اللفظية و الغير لفظية حيث إن تعلم النغم الصوتي و إصدار أصوات لألطفال 
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 .] Craigالطبيعيـة ضعاف السمع يكون الغرض منه زيادة إثراء الطفل باالتصاالت 

W. - Craig, H., 1974, p.38 .[  

  :اختبـار الجھـاز العصبي - ٢

كـأن   ،وخللأ ضعف أي علىلتعرف ل هاز العصبيمن الضروري فحص الج   

أو تاريخ مرضى  مثل الصفراء  ويتم ، أو ضعف اإلحساس ، تزان المثالً عدم ا نجد

ـ   ذلك من خال الرجوع إلى طبيب مخ وأعصاب   الحالـة فـى ضـوء    ةويـتم معالج

  .هايتشخص

  :رسـم المـخ الكھربي    -  ٣
والتي تؤدى إلى نوبات كبيرة ، خ ويفيد فى اكتشاف البؤر النشطة فى مراكز الم  

ووجود هذه البؤرة النشطة فى مراكز السمع المركزي تؤدى ، أو صغيرة من الصرع 

وخاصة فى وجود ، إلى عدم القدرة على تمييز الكلمات وفهم األوامر والجمل الطويلة 

  .ضوضاء 

  :التحالیل المعملیة واألشـعة    -  ٤

وأيضـاً  ، لتي تسبب ضعف السـمع وهى تساعد في تشخيص بعض األمراض ا  

وتفيد األشعة في معرفة اإلصابة بعظام األذن أو األورام ، بالسمع ةمعرفة األدوية الضار

لدى ] د [ ومعرفة درجة نمو العظام ونقص الكالسيوم وفيتامين ، أو التمددات الشريانية

  . ] ٢٩ ـص، ٢٠٠٤، یماعلى عبد الد[  األطفال
  

  :المعینـــات الســمعیة
، ى أجهزة تساعد الشخص ضعيف السمع على السمع بصوت أكثر وضوحـاًه

وفيما يلي نستعرض بعض ، حتى يتواصل مع اآلخرين عن طريق اللغة بصورة طبيعية

  :وهى ، أنواع السماعات 

 -البوق [ وهى من األنواع القديمة والتي ال تستخدم حالياً مثل :  ميـكانيكيـة  -١

  ] .المروحة 
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 : وتشـمل كهـرو صـوتية  - -٢
  :وتنقسم إلى:  الجمـاعية) أ(

األشعة تحـت   - FMالترددات المعدلة  - Loopو كهرومغناطيسية  - Wiredسلكية  

  .Infra Redالحمراء 

  :وتنقسم إلى نوعين:  الفــردية)ب(

  .عن طـريق العظـم  -١

  :وهى تنقسم إلى سماعات ، عن طريق الهواء -٢

 .ذن داخـل األ )ب( .خـلف األذن  )أ ( 
 .كاملة داخل القناة )د(  .داخـل القنـاة  )حـ(

  :وتتكون السماعة المعينة من 

 .يحول الصوت إلى تيار كهربائي :  ميكروفون   )أ ( 
 .يكـبر الصـوت :  المـكبر   )ب(

 .يحول التيار الكهربي بعد تكبيره إلى الصوت المرتفع :  المستقبـل )حـ(
  ،على عبد الدایم[ طاقة المطلوبة لعمليات التحويل والتكبيرمصدر ال:  البطـارية )د ( 

  . ] ٣٠ ـص،  ٢٠٠٤

  

  :ضعیف السـمع  سیكولوجیة 
  :من اهمهالقد كشفت بعض الدراسات أن ذوى اإلعاقة السمعية يتميزون بعدة خصائص 

 .سـوء تكيف أسرى - ٢ .مشـاعر نقص - ١

 .أحـالم يقظـة - ٤ .سـوء تكيف اجتماعي - ٣

 .عدم القدرة على تحمل المسئولية -  ٦الميل إلى إشباع حاجاتهم بطريقة مباشرة  - ٥

وارتفاع مسـتوى  ، كما كشفت نتائج الدراسات عن انخفاض مستوى السلوك والتركيز

وأن األطفــال  ، بأقرانهم العاديين  ةًالنشاط الزائد لدى األطفال المعاقين سمعياً مقارن

  التكيفي  ية خارجية يتميزون بارتفـاع مستوى سلوكهمالذين يخضعون لرعاية تعليم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

 

  

عبد العزیز [ ] فى المؤسسات [ أكثر من أقرانهم الذين يخضعون لرعاية تعليمية داخلية 

   .  ] ١٠٢٣ ـص، ١٩٩٢،الشخص 

                                   
  :الخصـائص الكالمیة لضعیف السـمع  

اإلسراع فى [  الكلمة والتي تليها نفترات الزمنية بيعدم القدرة على التحكم فى ال - ١

 .] النطق 

 ] .تداخل األصوات [ ، عدم القدرة على فصل األصوات المختلفة  - ٢

 .] كالم مختفي غير واضح [ ، طقها عدم الضغط الكافي على الكلمات أثناء ن - ٣
  .] ١٠٥ـص ـص،  ٢٠٠١،ایمان صبري،حمودة محمود ،عبد العزیزلھامى إ[

، ونجد أن الطفل المعاق سمعياً محروماً من معرفة نتائج ردود فعل اآلخـرين    

وقد يكون ذلك هو السبب الذي يجعـل الطفل ال يقـوم  ، نحو األصوات التى يصدرها 

بعكس الطفل العادي الذي يشعر بالتعزيزات له ، بإصـدار أصوات فى مرحلة المناغاة 

ن الطفل العادي وضعيف السمع يمرا بنفس مراحل ويعنى ذلك أن كالً م، من اآلخرين 

ولكن المشكلة تبدو لـدى الطفل المعاق سمعياً فى افتقار حصوله على ، النمـو اللغوي 

  . ] ١٤١ ـص،  ١٩٨٩، فاروق الروسان [  تعزيز سمعي من اآلخرين

  
  :لألسـرة اتبعض اإلرشـاد

ضـعف السـمع   يجب على األسرة التى بها طفـل ضعيف سمع معرفة ما هو   

  :وإذا لم يتم تأهيله قد يؤدى ذلك إلى، وأثر هذا الضعف على الطفل، وأنواعه

 .تأخر نمـو اللغـة - ١
 .تأخير النمـو االجتماعي - ٢
 .صعوبة التعامل والتواصل مع اآلخرين - ٣
 ].العدوانية  -االنطواء [ تغيرات بالشخصية مثل  - ٤
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وأن الصوت ال يصـل للطفـل   ، هميتها للطفلتعريف األسرة بالسماعة ومدى أ - ٥

 .مماثل للصوت الطبيعي
  :وكيفية استخدامها، تعريف األم مشاكل السماعة  - ٦

أو الحجـر  ،  [ T ]ذلك يعنى إن السماعة مغلقة أو علـى  : ال يوجد صوت)أ ( 

  .  مقلوب

  .لتغيرلالسلك به عيب ويحتاج :  الصوت متقطع)ب(

  .زر العلو ليس فى مكانهال وأ، فالحجر ضعي:  الصوت منخفض)حـ(

  .القالب غير محكم مع األذن:  السماعة تصفر فى األذن)د ( 

 .إما عالية أو ال تعمل أو القالب غير مريح للطفل:  الطفل يرفض السماعة)هـ(
إرشادات لالم عن كيفية التعامل مع سماعة الطفل وذلك ألهميتها كمعين له على تعلـم  

  :كالتالي ىاللغة وه

هكذا حتى يتقبل و، السماعة فى البداية تلبس لمدة خمس دقائق ثم عشرة دقائق *    

 .وبعد ذلك ال تخلع إال أثناء النومالطفل ارتداءها 
  .يجب عدم فرض السماعة على الطفل بالقـوة *    

 أيجب تنبه األم لألصوات التى بد و، تنظيف القوالب بالماء والصابون وتنشيفها *    

 .ومعرفة األصوات التى تسبب تشويش وضوضاء له، الطفل يسمعها
عل ى  [  أو الماء أو الشمس لمدة طويلة، عدم تعرض السماعة للحرارة المباشرة *    

  . ] ٣٩ ـص، ٢٠٠٤، عبد الدایم

 
  :الوقایة من اإلعـاقة السمعیـة 

للوقاية مـن  "  Simeonssonسيمنسون " المستويات التى حددها بعض وهناك   

الوقاية من اإلصابات والحوادث وذلك لخفض نسبة : عـاقة السمعية المستوى األولاإل

  .اإلعاقة

  .كتشاف المبكر لإلعاقة لمعالجتهاإلا: المستوى الثاني 
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     :لمستوى الثالث ا

ومحاولـة منـع حـدوث    ، التغلب على اإلصابة بمساعدة الفرد على استعادة قدراتـه 

  .  [Simeonsson, R.,1991 p. 124] مضاعفات

إلى أن الوقايـة تكـون بإتبـاع    "  )١٩٩٩(القرشي أميرواللقانى  أحمد"ولقد أشار     

  : الخطوات التالية 

عدم التعرض لألشعة المختلفة  كوكذل، عدم تعاطى األم ألي عقاقير أثناء الحمل - ١

 .الضارة بالجنين

 .ضرورة إشراف طبيب على الوالدة - ٢
أو ،  كتشاف أى مـرض إاألمراض البسيطة فى األذن وعدم اإلهمال فى عالج  - ٣

 . صديد فى فترة مبكـرة
 .تطعيم األطفال فى المواعيد المحـددة - ٤
 .عـدم تعرض األطفال للضوضاء الشديدة - ٥
 .سرعة اللجـوء للطبيب فى حالة ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى - ٦
 .بها إعـاقة سمعيةاالبتعـاد عن زواج األقارب فى األسر التى  - ٧
 .التطعـيم من الحصبـة األلمـانية - ٨
٩ –  

١٠- 
  .عدم إدخال أى شئ فى أذن الطفل بهدف تنظيفها

ن هناك أنـواع مـن   عدم تناول المضادات الحيوية إال تحت إشراف الطبيب أل

 اراميسين ومشتقاتهـة تناولها يؤد إلى ضعف السمع مثل الجـالمضادات الحيوي
  .] ٢١ ـص،  ١٩٩٩، أمیر القرشي ، مد اللقانى أح[         

  
  :السمع  برامج تأھیل وتدریب ضعاف  

  :يلى يلى هذه البرامج ما وتتضمن ما

  :Lip Readingقـراءة الشفـاه  -١
مـع حركـات   ، ويعتمد هذا األسلوب من البرنامج على قراءة حركة الشـفاه        

  التى تواجه هذا األسلوب أن كثير  ومن المشكالت، الجسـم والوجه ونبرات الصوت 
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 ,Michael L. Hardman, et. al ]. من األصوات ال يمكن مالحظتها على الشفاه 
1999, pp. 213 : 214  ]  

  :  Manualاألسـلوب الیدوي  -٢
ويقصـد به توصيل الكلمات ، وهو يعتمد على استخدام اإلشارة الهجائية اليدوية       

  .باإلشارات اليدوية ،عن طريق هجاء الكلمة

  :  Auditory Rehabiltationالتـدریب السمعي -٣
وتعتمد على أن القناة السمعية ، وهذه الطريقة تركز على استخدام سماعات األذن     

 هى المعبر األول لتعليم اللغة بصرف النظر عن شدة اإلعاقة ودرجـة فقـد السـمع   
]Michael, L. et. al, 1999, p. 213  . [  

ويعتمـد علـى إكسـابهم    ، وهذا األسلوب من أقدم الطرق لتدريب ضعاف السمع    

المهارات اللغوية ويركز على استغالل البقايا السمعية لدى الطفل والمحافظـة عليهـا   

واالهتمام بالمعين السمعي مع تدريب الطفل على تنظيم التنفس وعالج عيوب النطـق  

 .Emad Kamel, 1990, p] .إلعاقـة وهذه الطريقة تعتمد على االكتشاف المبكر ل
39]     

   :Total Communication Methodالتـواصل الـكلى  -٤   
يقصد به كافة أشكال التدريب على إكساب اللغة للفرد حتى تتاح له الفرصـة  و       

 –شفاه  –هجاء  –إشارة [ وهى تشمل ، ة أو بأخرى للتواصل مع اآلخرين للرد بطريق

 ] ٣١٩ ـص  ،  ١٩٩٨،  عبد الحي محمد[ تحقيق التواصل مع اآلخرين وهدفها ، ] كتابة 
.  

  Single Langugeلغـة اإلشـارة  -٥
وهى تختلـف عـن   ، وتركز على اإلشـارات اليدوية ، وهى تعتمد على الشفاه       

الهجاء فهي  اأم، ألن اإلشارة بها تكون باليد وأجزاء الجسم كله ، الهجـاء اإلصبعي 

وهى غير مفضـل اسـتخدامها مـع    ، ولغة اإلشارة تصلح مع الصم ، ط باألصابع فق

وذلك ، وال يستسهل اإلشارة ، ضعاف السمع حتى يستطيع الطفل ضعيف السمع الكالم 

  [ Ronald - Graham, 1992, p. 129 ].يؤدى إلى تأخره فى اللغة
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يستخدم فيهـا   ولغة اإلشارة هى نظـام من الرموز اليدوية أو الحركات المصورة التى

حركات اليدين وتعبيرات األذرع واألكتاف والوجه لوصف المفاهيم التى يستجيب لهـا  

  . ] ١٦٧ ـص، ١٩٩٦، عبد المطلب القریطى[أو يرغب الفرد فى التعبير عنها، الفـرد
  :  طـریقة الفـربتونال -٦

حيث أضـيف إلـى التـدريب بعـض     ، وهو نوع من أنواع التـدريب السمعي      

[ وهذه األجهـزة تسـمى   ، جهـزة التى تساعد على وصول الكالم لضعيف السمعاأل

وهى تحتوي علي مرشحات لتغيير الترددات الخارجية حسب مقياس السمع ، ]سـوفاج 

، ص فاء عب د العزی ز   [ للطفل ويوجد جهاز مذبذب على المفاصل لنقل ذبـذبات الكـالم  
  . ]٥٥ـص، ٢٠٠٢

تها التى تسعى هذه الدراسة للتحقق من مصداقي) ال طريقة الفربتون(وتلك هى الطريقة  

  .  طفال ضعاف السمع الشديدفى عملية التدخل المبكر مع األ

  .سوف نوضحها على نحو مفصل فى المبحث التالىو   
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  الخامسالمبحـــث 
  

 طریقة الفربتونال
 
 .طريقة الفربتونال تعريف •
 .مميزات طريقة الفربتونال •
 .طريقة الفربتونال األهداف التى تتبناها •
 .عند اإلنسان المجال السمعي •
 .المجال األمثل للسمع •
 .المجال األمثل للسمع للصم وضعاف السمع •
 .مقياس السمع شكل التعرف على •
 .استخدامات طريقة الفربتونال •
 .التدريب علي طريقة الفربتونال •
 .إجراءات تقيم الطفل لتدريبه بطريقة الفربتونال •

 . وااللفاظبداية اكتشاف الكالم  •
 .تقيم تميز كالم طريقة الفربتونال •
  .اإلعاقة السمعية لألطفال ذوي التأهيل الجيد •
 .الفربتونال طريقةمنهجية بناء   •
 .مستويات طريقة الفربتونال •
  .واالجهزة الخاصة بها العمل بطريقة الفربتونال فنيات •
 .الفربتونال طريقةالخاص ب الكمبيوترشرح فكرة برنامج  •
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وذلك فى ضوء ، تختلف الطرق والبرامج التي تستخدم مع األطفال المعاقين سمعياً      

وطـرق  ، Deafهنـاك طرق تتناسب مع الصـم ف ، اختالف درجة فقد السمع للطفل

وذلك ألن األطفـال ضعاف السمع لديهم ، Hard of hearingتتناسب مع ضعاف السمع 

لكالم والتقـاط األصوات المستخدمة في اكتسـاب مهارات ا علي بقايا سمعية تساعدهم

أما األطفـال الصم فالبقايـا  ، ]السماعة [ اللغـة من خـالل االستعانة بمعين سمعي 

ولذلك يستخدم معهم بـرامج  ، السمعية لديهم غير كافية لتدريبهم على النطق والكـالم

] م نغللفظ الما[ طريقة الفربتونال علي  الدراسة وتعتمد هذه.  خاصة بهم مثل اإلشارة

وسوف نتحدث عن هذه الطريقة من حيث  .كطريقة تستخدم مع األطفال ضعاف السمع

واالهداف واالستخدامات والمنهج واالستراتيجيات وكذلك ، والمميزات ،والمفهوم، النشأة

  .جهزة المستخدمةاأل

أي اسـتخدام  ، المبكر بتدريب التواصل الكلى التدخل" أن : وترى أنهـار السيد  

الطفـل   نكما أ، كثر من طريقة مع األطفال المعاقين سمعياً يساعد على النمو الكلى أ

و باستخدام ، المعاق سمعياً يحتفظ  بالبقايا السمعية التي لديه من خالل هذه التدريبات 

  . ] ٢٠ ـص، ١٩٨١، أنھار السید[  " السمعية سواء فردية أو جماعية المعينات 
  

  :الفـربتونال تعریف طریقة
، المخترع اليوغسالفي األصل  G.Petar  "بيترجوبرينا " مؤسس هذه الطريقة هو     

وخبير في منظمـة ، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في علم اللغـة من السوربون

و التي أثمرت ، والتخاطب، ولقد قام بالعديد من الدراسات في ميدان اللغـة، اليونسكو

فهي طريقة تعتمد على البقايا السـمعية لـدى    ،ربتونالالففي هذا المجـال عن طريقة 

  كمعين يرشح الترددات ويساعد ) سـوفاج (حيث تستخدم بعض األجهزة وتسمى ، الفرد

ولقد انتشرت هذه الطريقة في بالد عـديدة من قـارات   .الطفل على سماع األصوات

  الجمعية  ي مصر ف إلى" بيترجوبرينا " حضر  )١٩٧٥(ام ـع فيو، ا وأمريكاـأورب
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وذلـك   المصرية لتأهيل وتدريب الصم وضعاف السمع بميدان المحكمة بمصر الجديدة

ستخدام طريقة الفربتونال فـي تأهيـل و تـدريب    التدريب العاملين فى الجمعية علي 

  . )١٩٧٥(عام مـها في مصـرستخدااوبدأ  ، األطفال ضعاف السمع

ية إليجاد لغـة تحـدث جيـدة ومهـارات     ويعتبر منهج الفربتونال ذو تأثير وفاعل    

أهمية وجود  زوتعزي، على قاعدة أو نموذج نمو األطفال عادي السمع داجتماعية ويعتم

 كوذل، السمع ضعافنمو من خالل النغم وارتفاع وانخفاض الصوت ونوعيته لألطفال 

ـ   االجتماعيـة   فبهدف إدماج األطفال ضعاف السمع داخل العملية التعليميـة والمواق

ويرجع ذلـك  % ٩٠:٦٠باستخدام طريقة الفربتونال تبين أن معدل الدمج يكون مابين و

  .][Carl W.  Asp, 1999, p.34 نالمعالجيله من تأثير أكثر من  لمالدور الوالدين 
  

وهى تعنى كل ما هو ، أي نغم tonal لفظ إلى ):  ١٩٩٠" (كمال دسوقي " يشير      

،  كل ما هو معبراً عنه باأللفاظتعني  verbلفظ طلح مصو – .متعلق باألنغام والموسيقى

 -كتابة  -سماع  -كالم  -نمو [ وهو كل ما يتعلق باأللفاظ من ، شفاهه كان أو كتابة

  ]. ٣٩٢صـ،١٩٩٠، كمال دسوقي[ ]تفكير 
    

، نوع من أنواع التـدريب السمعي" على أنها ): ٢٠٠٤" (على عبد الدايم " يعرفها و   

، السماعة أو جهـاز التدريب مذبذب عظمى ينقل ذبـذبات الكـالم  حيث يضاف إلى 

ثم تطورت هذه الطريقة ليســاعد  ، ويوضع للطفـل على الرسغ أو الكوع أو الرأس

ويستخدم معها ، لتسهيل خروج األلفـاظ والمقاطع، التدريب حركات من اليـد والجسم

رددات الخارجة منه وهو جهـاز به مرشحات لتغير الت، Suvagأجهـزة تسمى سوفاج 

  . ] ٤١ ـص، ٢٠٠٤، على عبد الدایم[  "ومنه الفردي والجماعي ، طبقاً لسمع الطفل

أنها طريقة تعتمد على البقايا السمعية مهما كانت : " Guberina"  ابرينجو" ويعرفها    

 Guberina] ." نودمجهم مع العاديي، وهدفها تأهيل األطفال ضعاف السمع، ضئيلة

P., 1972, p. 93]  
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تعريفها بأن طريقة الفربتونال  هـي  ، من خالل سرد التعريفات السابقة تصيغ الباحثة 

العمل الجماعي     -العمل الفردي  [ وهى ،  فنياتطريقة تقوم على عدة : " عبارة عن 

] سـوفاج [ بجانب وجود األجهزة ، ] الكمبيوتر   -الموسيقى    -اإليقاع الحركي    –

وهى تعتمد على البقايا السمعية لدى ، ستغناء عنها في هذه الطريقة إليمكن ا والتي ال، 

  " .تكفى أن تكون طريقة مستقلة بذاتها  الفنياتمن هذه  فنية وإن كل، الطفل 

  

  :ممیزات طریقة الفربتونال
بحاثه  علي أفى  " )١٩٥٤(  Guberina جوبرينا "  وبناء علي الدراسات التي اجراها

  : مايلي

  .الموسيقى في الترددات المنخفضةبويشعر  اإلنسان يميز اإليقاع الحركي أن -أ

 .[ 2000H Z :20 ]ن يميزون األصوات من يعييوأن األفراد الطب -ب

 ]وعند شدة ، [ H Z 3000 :300 ]ويميزوا الكالم أو الحديث العادي عند ترددات من  -ج
25 d B ]. 

 .[ H Z 13 ]سيقى عند وسماع المو ويستطيع اإلنسان تمييز -د

وهذه كلها حقائق علمية بنيت عليها ، [ H Z 50 ]ـ والجسم يشعر باإليقاع الحركي عند  ه

  .  [ Guberina P., 1972,p.5 ]" الفربتونال " طريقة 

  :وهى، بعدة مميزات" الفربتونال " يتميز نظام التعلم بطريقة و  •

  .لتي تساعد على التعبير عن الكالموا، ]لغة اإلشارة [ استخدام حركات الجسم  -١

  .تعزيز الذاكرة الخاصة بالمعاني والكالم لنموذج اللغة -٢

  .التمكين من القدرة على استخدام الكالم واللغة في المواقف المختلفة والمهمة -٣

  .تعزيز التكرار واالستجابات لالستفادة من النموذج اللغوي -٤

أقصى ما يمكن من قدرتـه  على استخدام مساعدة الشخص األصم وضعيف السمع  -٥

  .[Graig w. - Graig H., 1974, p. 38 ]على السمع
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  :الفربتونال طریقةاألھداف التي تتبناھا 
، استغالل البقايا السمعية التي توجد لدى كل إنسان مهما كانت درجة فقده للسمع  -١

 .وهى تبقى في القوقعة في األذن
 .عية حتى تصل إلى السمع والكالمتنمية قدرات الطفل السم  - ٢
ـ  ، بعد تأهيل األطفال يتم دمجهم مع األطفال العاديين - ٣ حيـاة   ونوذلك حتـى يحي

 .طبيعية
  .توصيل النغمات واألصوات حسب الطيف السمعي للطفل - ٤

  

  :ـال  السمعي  عند  اإلنســـان المجـ
هرتز وهذا ]  ٢٠٠٠٠:  ٢٠[ يستطيع اإلنسان سماع األصوات ذات التردد من       

وهناك بعض الحيوانات تسمع األصوات األعلـى مـن   ، ما يطلق عليه الطيف السمعي

ومثال ذلك أن الكالب تسـمع  ، فيكون مجال السمع أوسع من مجال سمع اإلنسان، ذلك

]  ١٠٠ر٠٠٠[ أما الدرفيـل يسمع حتـى  ، )H Z(هرتز ]  ٢٨٠٠٠[ في ترددات في 

وإن شدة ،  ) (H Zهرتز ]  ٣٠٠ر٠٠٠[ ع فى ترددات والخفـاش يسم، )H Z(هرتز 

  .صوت شدته الخاصة له لفلك، الصوت من أهم مكونات المجال السمعي

حساسـية األذن  ، حيث أن اإلنسان ذو السمع الطبيعي ال يسمع عند مستوى الصفر    

]  ٨٠٠٠:  ٢٥٠[ فتكون أكثر حسـاسية عند الترددات من ، تختلف باختالف التردد 

]  ٤٠٠٠:  ٥٠٠[ وتكون حسـاسية األذن أفضـل عند الترددات من ، ثانية / بة ذبذ

وهى ترددات عناصر الكالم لكي تقـوم األذن بوظيفتها علـى أكمـل   ، ثانية / ذبذبة 

ويكون ، ] صفر ديسبل [ ويمكن سماع األصوات ذات الشـدة المنخفضة حتى ، وجـه 

ويكون ، ديسبل ]  ٦٠[ لعادي حوالي و الحديث ا، ديسبل ]  ٣٠[ الهمس فى حـدود 

  ديسبل تؤدى آلم فى ]  ١٢٠[ بينما شـدة الصوت ، ديسبل ]  ٩٠[ الصوت مزعجاً عند 
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، ويستطيع الشخص سمـاع الموسيقى فى ترددات أقـل من ترددات األصوات ، األذن 

د أقل شدة يمكن أن يحسها الفرد عن بأنها :عتبة السمع:وتعرفهرتز]  ١٣[ وهى عند 

الفرد بألم عنـد سـماع    الشدة التي يحس عندها بأنها :عتبـة األلمو .سماع األصوات

  .الصوت

  

  :المجـال األمثل للسمع
والذي يختلف من فــرد  ، كل فرد أصم أو ضعيف سمع مجـاله األمثل الخاص بهل 

وأثناء فترة التأهيـل نبحـث عـن    ، والذي يمكن من خالله تنمية سمعه وحديثه، ألخر

  .السمعي األمثل لكل طفل المجـال

  

  للصم وضعاف السمع للسمع المجـال األمثل
وأحسن وسـيلة لنقـل   ، وفى أقصر زمن، أقل ترددات يسمعها الفرد بأحسن شدةهو  

  .وإليجاد هذا المجال يستخدم مقياس السمع الخاص به .الصوت إليه 

  :وعند البدء مع الطفل ضعيف السمع نبدأ باآلتي

  .توصيـل هوائي -٢                                  .ردداتمـدى ضيق من الت -١

    .للحديث الطبيعيالزمن  -٣

وحتـى  ، ونظل نبدل ونغير في األوضاع السابقة حتى نصل إلى المجال األمثل للطفل 

  . ].Carl W. Asp,1984, P 101[ وهذا هو هدفنا، نمية سمعه وحديثهنتمكن من ت

  

  :التعرف على شكل مقیـاس السمع
بحيث يمثل الخط األفقي ، يتم مقياس السمع على ورق مقسم تقسيمات بيانية إحصائية  

   ٢٠٠٠ – ٤٠٠٠ – ٨٠٠٠[ ويتم مقيـاس سمع الطفـل في الترددات  ،النقيةالترددات 
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وتقـاس  ، فيعطى للطفل كل تردد على حدة، H Z)(هرتز ]  ١٢٥ – ٥٠٠ – ١٠٠٠ –

   . )٣(بالشكل رقم مبين هو كما، خط الرأسيوترسم على ال، عتبة السمع لكل منها

والتـي  ، أي باسـتخدام السـماعات  ، ويتم القياس عن طريق إما التوصيل الهوائي -١

  .توصل الصوت لألذن الخارجية ثم الوسطي ثم الداخلية ثم المخ

ستخدام مذبذب يوضع على عظمة الماستريد خلـف  إوذلك ب، التوصيل العظمىأو -٢

  .العظم الصوت مباشرة لعصب السمع دون المرور على األذن وبذلك يوصل ، األذن

  

  )٣(شكل رقم 

  یوضح شكل مقیاس السمع

  
          - d B 
           
 صفر-          
          -  ١٠ 
          -  ٢٠ 
          -  ٣٠ 
        O  -  ٤٠ 
          -  ٥٠ 
       O   -  ٦٠ 
          - ٧ ٠ 
      O    -  ٨٠ 
          -  ٩٠ 
  O O O O     - ١٠٠  
          - ١١٠  
 Hz    ١٢٥   ٢٥٠   ٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  
  

+  ٢٥٠[ يتم جمع درجة الفقد الموجود في الترددات :  وتحسب درجة الفقد كاآلتي   

 .ار الفقد في السمعك نحصل على مقدوبذل، ] ٣[ ثم تقسم على ، ] ١٠٠٠+  ٥٠٠
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وهناك نطـاق مفضـل  ، لتردداتاكل مقطع له نطـاق معين من :  النقــل -٤

وكل مقطع يمكن نقله إلـى  ، الترددات لكل مقطع من خالله يمكن سماعه بوضوح

  . ] ١٧٤ ـص، ١٩٩٦، توفیق سھیر [  بمحاوالت معينة رأخ

  

  :استخـدامات طریقة الفربتونال
  :نظرية االهتزاز الصوتي

وهى بدورها تعتمد على العوامل  ،اإلدراكتعتمد عملية السمع والكالم أساساً على  

  :التالية

فإذا امتـد ، فكل مقطع وكلمة لها طول محدد للوقت، وهو عامل تركيبي: الوقت -١

  .وال يكون لها معنى، هذا الوقت أو قصر تفقد الكلمة نغمتها

اً إلدراك وفهم الكالم في ظل ظروف يعتبر كافي: نطاق صغير التساع الترددات -٢

  .معينة

  ة بنطـاق ترددات منخفضة ـإذا كانت مرتبط: الية جـداً يمكن سماع الترددات الع -٣

  .مع استبقاء أو حذف كل الترددات الموجودة بينها، H Zهرتز ]  ٤٠٠٠: ٢٠٠[  

فى تستخدم و، ستماع اإلمهارتي الكالم و :من على تنمية كل  الفربتونال طريقةوتعمل 

  : تيةالمجاالت اآل

 .تعلـيم الصـم وضعـاف السمع  - ١

 .تعلـيم المتـأخرين لغـوياً - ٢
 .تصحيح عيـوب النطـق - ٣

 .تعـلم لغـات أجنبيـة  - ٤

ن مع األطفال الصم وضعاف السمع من سولقد شاع استخدام هذه الطريقة بمصر       

،  ٢٠٠٤، ل وت دریب الص م وض عاف الس مع     الجمعی ة المص ریة لتأھی    [سنوات ]  ٨ :٣[ 

  .] ٢ ـص
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  :الفربتونالالتدریب على طریقة 
وعملية التأهيل على ، يتم تقديم الخدمات التدريبية، ةاألمريكي Tenesseeفي جامعة       

طريقة اللفظ المنغم حيث تمتلك الجامعة إمكانيات خاصة في علم الباثولوجيا الخـاص  

ساعة من الممارسة ]  ٣٠[ ، محاضرة]  ٣٠[ اج المدرب إلى باللغة والكالم حيث يحت

وتدريب وممارسـة العمـل بفاعليـه     حتى يتم الحصول على تأهيل دنيأكحد  العملية

ويرجع الفضـل  ، نييكات الخاصة بطريقة الفربتونال للمدرسين والعيادينباستخدام التكو

ـ بيتـر جوبر " لعالم إلى ا) السـوفاج ( ختراع وتطوير هذه الطريقة بوحدات إفى   اين

Peter Gubreina  "99 [في يوغسالفيا Carl W. Asp, 1999, p.[ .  

ن حيـث أ ، طفال الصم وضعاف السمع درجة مثالية من الـذكاء  ألويتطلب تدريب ا 

مكانية التواصل إستخدام كل الوسائل المتوفرة  لتحقيق إو، اًدرجة الذكاء تلعب دوراً هام

والذى يعد من هدفه  ،طفال عن طريق برنامج الفربتونالألعلم اويت، اللفظى والغير لفظى

تصال الطبيعى مع العاديين سمعياً وغيـر  جهيز أطفال لديهم القدرة على اإلاألساسى ت

  .]Favier C.- Dubois G.,1985,p.381[ًديين سمعياالعا

                      

    : الفربتونالتدریبھ  بطریقة إجراءات تقـیم الطفل ل
ويتم التعامل معهم ، ديوميتر لقياس السمعأليتم فحص األطفال عن طريق جهاز ا       

ختبارات اللفظ المـنغم  الون بعض األطفال الصم ال يستجيب نغير أ، باختبارات لفظية

سـتخدام  اومن ثم يجب إدخال العالج التشخيصي قبل ، العالج قدر منحتى بعد تلقيهم 

، هو تقدير حساسية الكالم والمثيرات ، تبارات اللفظية خالاللفظ المنغم والغرض من ا

وتحديـد  ، ومدى قدرة الطفل األصم وضعيف السمع على فهم الكالم بأحسن قدر ممكن

وإن استجابات األطفـال تمدنا بالكثير مـن المعلومـات التـي    ، المجال المتاح للسمع
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وتقييم ، تساعدنا إليجـاد خطة عالجية .   التـدريب  مدى التقدم بعد تقديم  

[Carl W. Asp, 1984, p. 100]  

  

  :واأللفـاظبدایة اكتشـاف الكالم 
حيث أن لكل مقطعين تكرار من ، اكتشاف المقاطعواستخدمت المثيرات الختبار  

كن بسهولة التعرف عليها عن طريق السـمع الطبيعـي والذبـذبات    يمالذبذبات والتي 

  :هي كاآلتيو ،واألصوات الممكن الحصول عليها
bru, bru / in 50 to 100 H Z 
mu, mu / in 75 to 150 H Z  
bu, bu / in 150 to 300 H Z 
vo, vo / in 300 to 600 H Z 
la, la / in 600 to 1200 H Z 
ke, ke / in 1200 to 2400 H Z                                                     
fi, fi / in 2400 to 4800 H Z                                                         
si, si / in 4800 to 9600 H Z                                                         

من خالل ، ألنها تعبر عن تكـرار الذبذبات، Logotemsتسمى  - وهذه المقاطع اللفظية

 إلحساس بالمقاطع اللفظيةافقط التكرار وال يعنى ، استجابة األطفال لتكرار هذه المقاطع

 لكـالم فـى ا  بهةالمشا هذه الذبذبات فى الكلمات األخرى الطفل ريكر ولكن، ونطقها

]Carl W.  Asp, 1985, p. 27 .[  

 

  :طریقة الفربتونال تقـیم وتمییز كالم 
 يعل ولكن أيضاً يركز، ال يركز اللفظ المنغم على اكتشاف واستخراج الكالم فقط      

أو وسـيلة  ،  يستخدم كأداة Suvagتمييز هذا الكالم والوصول إلى نغم صوتي طبيعي 

والتي تسمح ، وأيضاً له قنوات متعددة للتنقية، لتحديد المجـال السمعي األمثل للتدريب

وفى  ستجـابات المتكررةااللتحـول الكالم في مستويات الشدة المتنوعة خالل اختالف 
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optimal field of hearing   ــون تك  ) (.o.f.h( مجـال السمعي األمثـل  ال

  .ستجـابة المتكررة أحسن درجات التمييز لألطفال إلا

  

، أو سماعات الـرأس ) SuvagVibar(  وأن األطفال يتلقون الكالم من خالل المذبذب 

وذلـك  ، ويوضع المذبذب في أماكن مختلفة من الرأس أو الجسم في مناطق المفاصل

ويتم مساعدة المعـاقين سـمعياً لتصـحيح اإلدراك    ، نتباه للنغماتالوا كلتعزيز اإلدرا

، اًستجابة المتكررة حتى يصل الطفل إلى صوت أكثر استقراراالالخاطئ بواسطة تغير 

، الكالم بطريقة صـحيحة  يصل الطفل إلي أدراك وفهموعندما ، وأيضاً التحدث ببطيء

 [ .O. F. H ]الل المجال األمثل أنه سوف يفهم الكلمات الصحيحة من خـ فإن ذلك يعني

ثم نبدأ بعد ذلك ، ونبدأ الكالم معه بالقرب من األذن،  تضخيمهوبدون تبديل الصوت أو 

وذلك بعد  ستيعاب الكالم من على بعد ستة أقداما للطفايبدأ ما وعادة ، في زيادة المسافة

  ].Carl W.  Asp, 1984, p. 94[ التدريب

  

  :اإلعـاقة السمعیة يوالتأھیل الجیـد لألطفال ذ
نموذج التأهيـل   الخاصة بطريقة الفربتونال  علي اساس   اللفظية التكنيكيات لقد بنيت

وذلك النموذج  ،قبل أن يتعلموا اللغة ،اللغوي والمالحظة للسمع الطبيعي لألطفال الرضع

وهذا ، ستيعاب الصوت إالتحدث يكون كل كيانه فى تقديم و قبل تعلم الطفليوضح أن 

 تهسـتجاب اولكـن   ،ساس والشعور بالسمعحاستجابة كلية لإلالنشاط الصوتي ال يكون 

مرور الوقت أن يعبر عن أول كلمة ذات ب يستطيع الطفلن أتدل على  للنشاط الصوتي 

مع عدد محدود من  ،المعنى لىإ صليبه لكى يستخدام النغم وترتاويتعلم كيفية ، معنى

فإن ذلك يعزز من نوعيـة  ،  ادر لغوية مختلفةمص خــالل من هايلوتحو ،الكلمات 
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التـى تـم    من النغمات واألصـوات  وبوجـود نموذج  ،الصوت والنغمات 

مـع  و،  Suvayالتدريب الصوتي والترددات من خالل ، بعض التكراراتبإنشـاؤها 

  تسهيالت للتكرارات 

  

  

ات نخفـاض للتكـرار  االنحــدار  إوفى هذه المرحلة يتم الـتحكم فـى   ، المنخفضة 

من التـدريب مـع    المنخفضة فى مرحلة مبكرةستخـدام الترددات اويتم ، والترددات

والطفل المعاق سمعياً يمكن دمجه بعـد  ، من التدريبرتفاع في مراحل تالية االبعض 

  . [Carl W. Asp, 1984, p. 103]ذلك مع االطفال العاديين السمع 
 

 [يكون التدريب ، ل للمستوى الصوتيستجابات األطفاابعد  التي تتبع اإلجراءاتو     

وذلـك  ،  [ H Z to 20000 H Z 0.5 ]من خالل ترددات واسعة المـدى من ]  سوفاجب

ـ تسـتخدم  فردى ال التدريب ومع، أثنـاء التدريبات الجمـاعية  عاليـة مـن    ةنوعي

وإن الطفــل  ، الذي ينقى الترددات المنخفضة بدون تشـويه  ، الميكروفون الكهربي 

ستجاباته ممتـازة فى الترددات اوتكون ، وسـماعة الرأس  مذبذبلمثير من اليستقبل ا

  . [Carl Asp, 1984, p. 108] المنخفضة

  

   : طریقة الفربتونالمنھجیة بنـاء 
  بناء دراسة كيفية إدراك المخ للصوت  : يةالخطوات اآلت تعتمد هذه الطريقة على  -١
  فهي تستخدم أجزاء لتوصيل اإلدراك  ولذلك، على حاسـة السمع والحواس األخرى  

  .واعتماداً على أن كل إنسـان لديه بقايا سمع مهما كانت ضئيلة، بالصوت للمخ مباشرة

  :دراسة عناصر الحديث   -٢

 .الـــترددات  )ب (  .اإليقـــاع  )أ ( 
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 .الشــــدة  )د (   .التنغـــيم  )حـ(

 .الــوقفــة  )و (   .الـــزمن  )هـ(
  .التــوتـر )    ز( 

  

  

ومن أهم أساسيات هذه الطريقة إرسـال الرسالة السمعية للمـخ مباشـرة مـن     - ٣

والمخ يستقبل الذبذبات التى تصله ويـدركها   ، خـالل التدريبات المختلفة للفرد

وتستعين هذه الطريقة بالقصة والـدراما والموسـيقى   ، ويترجمها إلى الصوت 

 .حساس بالصوت واإليقاع الحركي لتوصيل اإل

 .وهى جزء ال ينفصل عن الطريقة ، ] سوفاج [ تعتمد هذه الطريقة على أجهزة  - ٤

ختيار المجال األمثل للطفـل ضـعيف السـمع أو    اهذه الطريقة تعتمد على إن  - ٥

 . األصم
  

  : مستویات طریقة الفربتونال
يئـاً  ح الطفـل مه بحيث يصبإلى ثالث مستويات فى هذه الطريقة  تنقسم مدة التدريب 

  :يلى ونوضح هذه المستويات فيمالعملية الدمج 

   :المستوى األول – ١

السـمع ونسـبة   في  مجموعة األطفال متجانسة من حيث السن ودرجة الفقد فيه تكون

)  nonverbl( غير قادرين على النطق  األطفالما يكون  الذكاء وفى هذا المستوى عادة

يسمعها ألول مرة فـى  أن  خراج األصوات التى يمكنوفى البداية يترك للطفل حرية إ

ويتم تدريبه بطريقة ، ويراعى عدم التصحيح له Suvagحياته عن طريق أجهزة سوفاج 

ثم أصوات لها معنى وفى هذا المستوى ، ليس لها معنى  أصوات ستخراجالالفربتونال 

  .ليس مطلوب من الطفل سوى أن يخرج أصوات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

 

  :المستوى الثاني -  ٢

تعرف نه يأكما كلمة ) ١٠٠(ه يتدرب الطفل على إخراج عدد من الكلمات تصل إلىفيو 

  .ستخدام جملة من كلمتينإالمستوى  نهايةي حجام ويبدأ فألعلى األشكال واأللوان وا

  

  

  :المستوى الثالث – ٣

عـن   رويعب اًكلمة ويستطيع أن يقيم حوار ٥٠٠وفيه ترتفع حصيلة الطفل إلى حوالي 

الحساب والقراءة وفى نهاية المستوى الثالث يتم تقيمه من خالل  يءعلم مبادنفسه ويبدأ ت

زینب [تدريبلاالستمارة الخاصة بالتقيم بهدف إلحاقه بالتعليم العام أو إبقائه لفترة أخرى ل

  . ] ١٦٩:١٧٠ ـص ـص، ٢٠٠٥، شقیر

  

  :  طریقة الفربتونالب العمل فنیات

  :علي الوجه التالي ات نتناولها بالتفصيلوتعتمد هذه الطريقة على عدة استراتيجي

  :العمـل الفردي]  وًالأ[

يكون يومياً وفيه يقوم األخصائي باختيار المرشح المناسب للطفل حسب مقياس سمعه  

حيث يقوم ]simplified suvag2[المبسط  ٢وضبط جهـاز سوفاج ، به الخاص

، الطفـل األصوات من خالل إعطاء ، األخصائي بدوره مع الطفـل بصورة فردية 

 اًوكلما كان الطفـل صغير، وتصحيح عيوب النطق التى تظهـر فى بعض األصوات 

  : ستخدام طـريقة الفربتونال كاآلتياوتدور الجلسة الفردية  ب، كانت النتيجـة أفضل 

يختار المدرب أي موضوع أو كلمات من المجموعات الضمنية ابتـداء من أجزاء  - ١

  .في تعليم الطفل نطق األصوات أو الكلمات حسب مستوى الطفل ويستخدمها، الجسـم
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ويبدأ في وضع  ، حسب مقياس الطفل يقوم المدرب بضبط الجهـاز  - ٢

ويعطى الطفل األصوات التى يقوم الطفل بترديدها ، سماعة سوفاج على أذن الطفل

ن وذلك من خالل إعطاءه الميكروفون ويطلب منه أن يردد ما سمعه م، وتعلمها 

  .خصائى ألا

وينطق نفس األصوات ويطلب من الطفل ، ]شـفاه [ يقوم المدرب بإخفاء وجهه  - ٣

  .حتى ال يعتمد الطفل على قراءة الشفاه، أن يرددها

ويطلب ، يقوم المدرب بتدريب الطفل بنطق نفس األصوات فى كل أذن على حدة  - ٤

  .من الطفل ترديدها 

  

وذلك من على بعد ، ل بالسماعة الشخصية له ثم يقوم المدرب بتدريب الطفـ - ٥

وكل مرة يطلب من الطفـل ، يتراوح بتدرج من نصف متر ثم مـتر ثم متر ونصف 

  وذلك بهدف ، ل ـذي ذكره لمعرفة المسافة التى يسمع عندها الطفـرديد الصوت الـت

 حتى، واإلحساس بالصوت) O. F. H(الوصول بالطفل إلى الحـد األمثل للسمع 

  .يع الطفل التواصل مع اآلخرينيستط
  

مستوى تناغمه ودرجاته الصوتية ويالحظ بعد نجاح الطفل فى السيطرة على    

تكـون أفضل لفهم  تهستجابفإن ا، ستماع وإكتسابه لبعض اللغـة ومـهارات اإل

  دقيقة يومياً]  ٣٠:  ١٥[ ويخضـع الطفـل للعـالج الفـردي من ، الكـالم والسمع

]1981, p. 43 ,  [Carl W. Asp .  

تعمل جميع أجهزة سوفاج على تنقية وتكبير األصوات وتبدأ من صفر إلى ماال و     

  .لف فقط نه ينقى األصوات ويكبرها إلى األإف)  C T 10( أما جهاز سوفاج  . نهاية 

الفردي الذي يستخدمه األخصائي في تدريب )  S 2( وفيما يلي شرح جهـاز  سوفاج

  :يوضح تركيب الجهاز) ٤(رقم والشكل الطفل 

  .مفتاح لتشغيل الجهاز ] ١[ 
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  .لمبة تضاء عند تشغيل الجهاز]  ٢[ 

 هايرتـدي  المتصلة بالجهاز والتيلسماعة لتحكم في شدة الصوت لمفتاح مدرج ل]  ٣[ 

  .الطفل

  .بالجهاز اقناة إلدخال السماعة وتوصيله]  ٤[ 

  .قناة إلدخال المذبذب وتوصيله بالجهاز]  ٥[ 

  .مفتاح مدرج لضبط شدة الصوت للجهاز ككل ] ٦[ 

  .لمبات تضاء بألوان مختلفة حسب شدة الصوت ] ٧[ 

  

  

  .)مع األخصائي( قناة إلدخال الميكروفون]  ٨[ 

بين يتناول ويمكن استخدام ميكرفون واحد ، )مع الطفل( قناة إلدخال الميكروفون]  ٩[ 

  .األخصائي والطفل

  :ىللجهاز وه ةسييرئوهناك ثالث مفاتيح ] ١٠[

  :مفتاح ضبط التردد العالي]  ١١[ 

  .وتكبير األصوات من األلف إلى ماال نهاية ةيعمل على تنقي

  :مفتاح ضبط التردد المباشر]  ١٢[ 

هناك أصوات تسمع فى التـرددات   حيث أن،يوجد به قناة لعمل توليفة من األصوات  

  .العاليةأصوات تسمع في الترددات المنخفضة و

  :مفتاح ضبط التردد المنخفض]  ١٣[ 

  .ويعمل على تنقية األصوات من صفر إلى األلف 

] ١٦[،]١٥[،]١٤[علي وهـى رقـم   أوتوجد ست مفاتيح على جانبي الجهاز من  •

 .وفيما يلي نستعرض شرح استخدامها] ١٩[،]١٨[،]١٧[
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  ضبط الجهاز لبدء تدريب الطفل

  :الوجه التالي عليقة السابمفاتيح  ةالستيتم ضبط الجهاز من خالل و

للسمع من خالل مقياس السـمع  ) المجال األمثل( عن الحد الفاصل  يتم البحث •

 :ضبط مفاتيح الجهاز كما يلي ويتم  للطفل

ويضبط حسب شكل )  ٦٠ – ٢٠ – ٠( ذلك المفتاح  مرقم بثالث أرقام هى ]   ١٤[ 

واذا ،)صفر(ط عندفإذا كان  المقياس على شكل خط مستقيم  يضب،مقياس سمع الطفل 

  ).٦٠(وإذا كان ألعلى يضبط عند ، )٢٠(كان منحدر ألسفل يضبط عند 

  

  

وهى تشير إلى الترددات العالية )٦-٤-٣-٢(عليه أرقام و درجـذلك المفتاح م]  ١٥[ 

إذا كان الطفل يسمع عند تـرددات   لمثا، ويضبط حسب التردد الذي يسمع عند الطفل

  ).٢(يضبط عند الرقم) ٢٠٠٠(

يضبط حسب قربه وبعده مـن  ) ١٨ – ٦ -٠( عليه أرقاموذلك المفتاح مرقم ]  ١٦[ 

  ).٦(للسمع يضبط عند الرقم  )٤٠ -٢٥(فإذا كان بعيد عن الدرجة،الخط الطبيعي للسمع

، بـنفس الترتيـب السـابق   ]  ١٩[ ، ]  ١٨[ ، ]  ١٧[  رقم مفاتيحالضبط يتم  لكوكذ

  .يوضح تركيب الجهاز )٤(رقموالشكل 

  )٤(رقمشكل 

  الفردي یوضح تركیب جھاز سوفاج
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  العمـل الجماعي  ]   ثانیًا[ 

ويرتدى األطفال ، أطفال]  ١٠[ يتكون الفصل فى العمل الجماعي من حوالي  

ويتم تدريب األطفال على أن تكـون  ، ]  C. T. 10سوفاج [ السماعات المتصلة بجهاز 

] السـن   –الـذكاء    –فقد السمعي  درجة ال[ مجموعة األطفال متجانسة من حيث 

  :كاآلتي  بويتم التدري، مع مراعاة الفروق الفردية 

يعطى الطفل الصوت المنغم مع عمل حركـة إيقاعيـة منــاسبة لخصـائص      - ١

 .وال يكون الطفل مطالب بالرد فى بداية التجريب، الصوت
ثم يعـطى ، حتى يستطيع إخـراجه]  ب[   إعطـاء الطفل صوت واحـد مثل - ٢

وعندما يجيد الطفـل إخـراج   ، ]بطه  -ماما  -بابا [ صوتين فى مقطعين مثل 

وهكـذا  ، ثم ثالث مقاطع، قطعتين تإعطاءه كلمة ذا نبدأ بعد ذلك ، األصوات 

 .نطق جملةفيه  حتى يصل الطفـل للمستوى الثالث الذي يستطيع 

وهذا هو ، ذكر جمـلة إعطاء الطفل المجموعات الضمنيـة حتى يستطيع الطفل - ٣

يوضح جهاز سوفاج  )٥( في الملحق رقم ) ٢١(والشكل رقم دور العمل الجماعي

 .الجماعي
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  :اإلیقــاع الحركي]  ثالثًا[  

خصائص الحركة التي تشبه خصائص الصوت ألنـه لكـل    بتحديديقوم األخصائي      

ئي بإعطاء الطفل ويبدأ األخصا، معينة حركات جسـديةه التي تتناسب مع صوت خصائص

  .وعندما يقلد الطفل الحركة يستطيع نطق الصوت المشابه لها، الصوت مع الحركة

حيث يرتـدى  ، وحجرة اإليقاع الحركي تكون مجهزة بسوفاج باألشعة تحت الحمراء    

 الحركـة  وبذلك يستطيع األطفـال تقليـد   ، األطفال السماعات بدون سلك يصل بالجهاز

  .بدون عوائق ويستطيعون الحركة بسهولة فى الحجرةمن األخصائي  الصادرة

  الجهــاز المسـتخدم  

ويالحـظ أن    Infra - Red Transmitters  سوفاج باألشـعة تحت الحمــراء   

توظيفـه مـن خـالل الحركـات      كما يتم ،اإليقـاع الحركي ينمى اإلحساس بالجسم

ويكون العمل فـي  ، ]  الحجل –القفز  –الجري  –المشي : [ المستخدمة األساسية مثل

ثم يطلب األخصائي من األطفال ، اإليقـاع بأن يتلقى األطفال نشيد اإليقاع ويتم تكراره

وتكرار ذلك لكل صوت في  النشيد ، أن يعيدوا وراءه ما يقوله مع الحركات المصاحبة

ر المستويات الثالثة للبرنامج بحـذف الحركـات وينطـق   آخثم يبدأ األخصائي في ، 

) ٥(فى الملحق رقـم  )٢٥() ٢٤(والشكل رقم .تبدون حركات مصاحبة للصو النشيد

  .تركيب الجهاز انيوضح

  :المـوســیقى]    رابعًا[  

اضطرابات سواء ، الج الكثير من االضطراباتفي ع تلعب الموسيقى دوراً هاماً      

عاقة السمع إ –التخلف [أو إعاقات مختلفة مثل ، ضطرابات نفسية عقلية سلوكيةالنمو أوا

فراد سواء أطفال أو مراهقين ألوتعتبر الموسيقى عامال مؤثراً في جميع ا، ]وغيرها -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

 

غير لفظية أي بـدون كـالم ولكنهـا     أو غير ذلك وذلك ألنها  لغة اتصـال  

  .ومن هنا يمكن االتصال والدخول لآلخرين،تخاطب المشاعر واالنفعاالت 

وبـاألخص   شطة التي يستجيب لها األطفالألنواألنشطة الموسيقية من أحب أنواع ا   

] المعاقين سمعياً  –المعاقين عقلياً  –التوحدين [ األطفال ذوى االحتياجات الخاصة منهم 

 ثحي، وسيط غير مهدد بعدم األمن اوأيض، للقدرة على التواصل مسبب افتقارهبوذلك 

  .يشعرون خاللها باألمان والسعادة والتوافق مع اآلخرين

، تصال اتساعاً للوصول لألطفـال عمومـاً  االتبر الموسيقى من أكثر قنوات وتع      

  وهى ، يس إليهمـمن معلومات ومشاعر وأحاس دتعمل على توصيل ما نري ىفالموسيق

  

، أو كبيـر  رصغي، شخص سواء عادى أو غير عادى يأعالج تعتبر وسيط ناجح في 

ـ ، ع الموسـيقى أنوا لنوع معين منيستجيب  فإن كل إنسان  أو مسن بشا ن أ ثوحي

فهي ، الكالم عوال يسم] 13HZ [قل تردد وهوأالطفل المعاق سمعياً يسمع الموسيقى في 

وعـالم  ، لذلك خير معين في توصيل الرسالة ومساعدته للوصول إلى عالم التواصـل 

  . ] ١٣١صـ،٢٠٠١،سھي امین[ اللغة

يلقى األخصائي األناشيد وفيها ، تستخدم الموسيقى في العمل الجماعي وفى اإليقـاع   

ثم صوتين ، ويمكن استخدام صوت واحد، تعبير عن األحداثلباستخدام أصوات سهلة ل

     ] Carl W. Asp. 1999,P.50[مع التنوع في التنغيم

  :ويتلقى الطفل في المرحلة األولى من التدريبات ما يلي

  .إيقـاعات ليس لها معـنى) أ ( 

  .نىإيقـاعات قد يكون لها مع) ب ( 

  إيقـاعات لها معـنى) حـ(
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  :الـكمبیوتـر]  خامسًا[

ومع ، "الفربتونال " خصيصاً لتتناسب مع طريقة  توهى برامج كمبيوتر صمم     

  .وهى برامج شديدة الجذب للطفل وتساعد على تعلمه، األطفال ذوى اإلعاقة السمعية

دراسـة  ) ١٩٨٤" ( &Manet Gen Mdrnat مدرنات و مانيت جين" ولقد أجرى      

وكيفية إعـداد ، وعملية القراءة الصامتة، للكشف عن العالقة بين التقدم اللغوي لألصم

 أجريت ثالث تجـارب  لقدو، استراتيجيات خاصة للقارئين الجيدين والضعاف من الصم

مـع ارتبـاط الكلمـات    ، وعملية إخراج األلفاظ لـدى الصم، كيفية الكالمتدور حول 

  من أهم  و، وذلك من خـالل تطبيق اختبارات فردية على الكمبيوتر، بصورة تدل عليها

  

تر يؤدى إلى التحسن في مثل الكمبيو، نتائج هذه الدراسة أن استخدام الوسائط التعليمية

برامج التعـليم بالكمبيوتر المستخدمة مع  فإنوبناء على ذلك ، عملية القراءةتعلم الصم 

 اب راھیم  فیولی ت [ ممـيزة ومفيدة في نجاح هذه العمليةبرامج  دتع، "الفربتونال " طريقة 

   .] ١٦٧صـ ،٢٠٠٥

 .الرسـمية غيـر  عن طريق الصوت في مواقف التعلم والطفل العادي يتعلم اللغة     

وتقديم اللغة للطفل المعاق سمعياً بصورة صوتية حركية مناسبة أو باالستعانة بمـدخل  

اً علي اكتساب مايقدم له مـن مفـاهيم   بصري مناسب فهذا يساعد الطفل المعاق سمعي

خصـائص الحيونـات    -االشـكال  -االلـوان ( ومن امثلة تلـك المفـاهيم   ،  بسرعة

  ]. ٢١صـ،٢٠٠٠،صادق فاروق[  وغيرها.... والطيور

  ":الفــربتونال " شــرح فــكرة برنامج الكمبیوتر الخاص بطریقة 
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كل فقرة تتضمن  ،ثالث عشرة فقـرة يتضمن  وفيما يتصل بالبرنامج فهو   

ولقد صمم هذا البرنـامج لكـي   ، هـدف تسعى للوصول إليه مع الطفل ضعيف السمع

ويمكـن أن نوضـح   ، وأيضـاً في كل المراحل العمرية، يتناسب مع اإلعاقة السمعية

  :فقراته كالتالى

وهـدفها إحساس الطفل بوجود صوت وتشـجيعه علـى     :فق رة وج ود الص وت     - ١

  .نصر متحرك يظهر له نتيجة إلصدار الصوتإخراج صوت عن طريق ع

وعلـى  ، تدريب الطفل على الصوت الطبيعـي  ويهدف إلي :  مدى شـدة الصوت  -٢

  .الفرق بين شدة الصوت المنخفض والصوت المرتفع

والهدف منها تدريب الطفل للتفريق بين األصوات المهموسـة    :فق رة وج ود جھ ر    - ٣

  أحمر لألصوات ولون، لألصوات المهموسة أخضروالمجهورة عن طريق إعطاءه لون 

  .المجهورة

  

  .هدفها تنظيم زمن الحديث للطفل:  فقرة بدایة الجھـر – ٤

  ].بالصوت واألربع فقرات السابقة خاصة [  

وتهدف هذه الفقرة إلى معـالجة أي توتر أو ذبذبـة فـي صـوت     :رالجھتوقیت  – ٥

  .وتنظيم النفس، الطفـل

بـأن  ، هـدفها تدريب الطفل على خطوة الصوت الطبيعيو :مـدى خطوة الص وت  – ٦

  .ينطق الطفل الصوت في حدود

  .وهدفها تطبيق عملي على الفقرة السابقة :تحكم خطوات الصوت - ٧

  .هدف هذه الفقرة التدريب على أصوات إيقاعية بطريقة مرئية: منیدقـة الفو - ٨
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التطبيق علـى   إلىوتهدف هذه الفقرة    :تسلس        ل الكلم        ات المتع        ددة    - ٩

  .مات باستخدام فمنيمين أو ثالثة أو أربعة بالتدريجالفوني

مثالً فـونيم  ، الهدف منها التدريب على فونيمين مختلفين  :تضاد اثنین م ن الف ونیم   -١٠

  .وهى تعتمد على ذكاء الطفل، مفتوح ممضموم وفوني

  .عبارة عن متاهات  :اتتضاد أربع فونیم -١١

لتوضيح الصـوت الطبيعي والصوت الرفيع والصـوت    :أشكال خطوة الصوت  -١٢

  .وضبط شدته، والهدف تعديال لصوت الطفل، الغليـظ

ومقارنتها ، سماع صوت الطفـل بشكل أطياف مرسومة  :أش كال أطی اف ص وتیة    -١٣

الجمعی ة المص ریة لتأھی ل وت دریب     [ لصوت المدرب للوصول للشكل األمثل المناسـب  

  . ]٥، ـ ص ،٢٠٠٥، ضعاف السمع والصم

    

  

يعتبرأصغر وحدة لغوية قادرة علي تغير المعني والتحمل معني فـى حـد    :الف ـونیم   

وهي إذا تغير وضعها في الكلمة فإن معني الكلمة ، )ل/ د/ب/و /م (أمثلة الفونيم، ذاتها

وهـي  ، يتغير ويمكن التعرف علي الفونيمات عن طريق تركيب الثنائيات الصـغري  

–فار  –جار (،جزائها ما عدا واحد مثالأات المتتابعة صوتياً في كل ثنائيات من الكلم

  .وهنا المعني يتغير فى كل كلمة من الكلمات بسبب تغير الفونيم الواحد )نار -بار 

، يقاعية للغة ناتجة عن دفعة هـواء زفيريـة  إصغروحدة صوتيةهوأ :الص وتي المقط ع   

  ] . ٣٦ صـ،١٩٨٧،ة صالحمرو[ اتفونيم ثالث قل منألويتكون المقطع على ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

 

  :الخامستعقيب على المبحث 

مج التي وضعت خصيصـا  ى طريقة الفربتونال وهي إحدى البرايركز هذا المبحث عل

لضعاف السمع وقد تم عرض البرامج المستخدمة لتأهيل ضعاف السمع في المبحـث  

بدراسته فقد  الثالث وحيث أن برنامج الفربتونال هو البرنامج الذي تهتم الدراسة الحالية

تم استعراض تكنيكاته بالتفصيل وذلك لتوضيح مكوناته ويعتبر برنامج الفربتونال مـن  

البرامج الجيدة لتأهيل ضعاف السمع حيث ثبت كفاءته مع كل المراحل العمرية التـي  

علـى البقايـا    هوذلك يرجع لكونه برنامج يعتمد في تكنيكيات، يمكن أن يبدأ فيها التأهيل

آي ) 13hz(طفل ويعتمد أيضا على أن اإلنسان يسمع الموسيقى عند ترددات السمعية لل

لذلك ) 20hz(قل من ترددات سمع الكالم العادي الذي يسمع عند ترددات أفي ترددات 

  .فالبرنامج يقدم اللغة للطفل من خالل التنغيم

  

  

  

 www.hsah.net/dr 
  محمد عوده......النفسي االكلينيكي موقع االخصائي
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