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داء ـــإه

 

بعد جهود كبرية من الدراسة و العمل ادلتواصل حتقق األمل و ىا حنن اليوم و احلمد هلل نطوي سهر الليايل و تعب 
اشكر ادلوىل عزوجل الذي رزقين العقل و حسن التوكل .األايم و خالصة مشواران بني ضفيت ىذا العمل  ادلتواضع

. عليو سبحانو و تعاىل و نعمو الكثرية اليت رزقين إايىا

شعلة األمل اليت تضيء طريقي كلما انطفئ شعاع األمل بداخلي، إىل النسمة اليت تنعش أنفاسي كلما متلكين 
اإلحساس ابليأس، أىدي ىذا العمل إىل أعز الناس و أقرهبم إىل الروح و الوجدان 

: إىل قرة عيين الوالدين العزيزين 

إىل رمز الوفاء و العطاء و من سعى و شقى ألنعم ابلراحة و اذلناء، و مل يبخل بشيء بدفعي إىل طريق النجاح ، من 
". أيب العزيز الغايل رمحو هللا" افتخر دائما عندما خيتم امسي ابمسو 

إىل ينبوع الصرب و التفاؤل و األمل إىل كل ما يف الوجود بعد هللا و رسولو، من حاكت سعاديت خبيوط منسوجة من 
"  هللا يف عمرىاأطالأمي الغالية "قلبها رمز احلب و احلنان 

" نسرين"إىل إخويت و ابخلصوص أخيت و صديقيت 

. لك كل الشكر" وطواط وسيلة "إليك أستاذيت احملًتمة 

" أمينة"إىل صديقيت احلبيبة 

 .مراحلوإىل كل من ساىم يف إجناز ىذا البحث ادلتواضع و من كان معي يف مجيع 

. و يف األخري اىدي ىذا العمل إىل مجيع عائليت و أصدقائي و أحبيت

 

 "لطيفة  " 



 

 ب
 

 

 داءـــإه

 

. أمحد هللا عز و جل على منو و عونو االتصام ىذا البحث 

إىل الذي وىبين كل ما ميلك حىت أحقق لو أمالو، إىل من كان يدفعين قدما حنو األمام لنيل ادلبتغى ، إىل اإلنسان 
الذي امتلك اإلنسانية بكل قوة ،إىل الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مًتمجة يف تقديسو للعلم، إىل مدرسيت 

. األوىل يف احلياة أيب الغايل على قليب أطال هللا يف عمره 

إىل اليت وىبت فلذة كبدىا كل العطاء و احلنان ، إىل اليت صربت على كل شيء ،اليت رعتين حق الرعاية و كانت 
سندي يف الشدائد ،و كانت دعواىا يل ابلتوفيق تتبعين خطوة خطوة يف عملي، إىل من ارحتت كلما تذكرت ابتسامتها 

يف وجهي نبع احلنان أمي أعز مالك على القلب و العني جزاىا هللا عين خري اجلزاء يف الدارين، إليهما أىدي ىذا 
. العمل ادلتواضع لكي أدخل على قلبيهما شيئا من السعادة إىل إخويت و أخوايت الذين تقامسوا معي عبء احلياة

و ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أتقدم خبالص عبارات االحًتام و التقدير لألستاذة الفاضلة اليت تفضلت ابإلشراف 
على ىذا البحث و مل تبخل علينا بتوجيهاهتا العلمية و ادلنهجية القيمة ، و اليت كان األثر يف إمتام ىذا البحث إليكي 

" وطواط وسيلة " أستاذيت احملًتمة 

" لطيفة " إىل صديقيت العزيزة 

. لكل ىؤالء، أقول لكم شكرا جزيال و جزاكم هللا أحسن اجلزاء

 "سكينة " 
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ر ـــر و تقديــشك

 

احلمد هلل حق محده، على متام فضلو و إحسانو، و نشكره على سابغ نعمو، ظاىرا و ابطنا، فلك محدا يليق جبالل 
وجهك و عظيم سلطانك، و الصالة و السالم، على أشرف خلق هللا أمجعني سيدان دمحم النيب الدعي إىل سبيل ربو و 

. رضوانو، و على الو و صحبو و من تبعهم يوم الدين

احلمد هلل الذي بفضلو و كرمو و نعمتو، أن من على أبن سخر دلن من عباده من جعل لنا الصعب سهال، و ذلل لنا 
" وطواط وسيلة " الصعاب، و من ال يشكر الناس مل يشكر هللا، فإنو من دواعينا و سروران أن نتوجو إىل األستاذة 

ادلشرفة على ىذه الراسلة، جبزيل الشكر و عظيم االمتنان اليت مل تبخل يوما يف تقدمي ادلساعدة لنا، و منحتنا من 
وقتها اجلزء الكبري، و من علمها الكثري ، فلم تدخر من حبر علمها و فيض عطائها شيئا ، فلها منا خالص الشكر و 

. التقدير

حولة رئيس . كما يشرفنا أن نتقدم جبزيل الشكر ألساتذتنا بقسم األرطوفونيا كل ابمسو و لقبو و خاصة أ
توايت أستاذة ادلنهجية دلا ذلم من فضل كبري يف بلورة علمهم لنا ابلشكل الذي أثرى عقولنا، و دلا أسدوه لنا .القسم،أ

. من توجيهات و إرشادات سديدة و مفيدة

. كما يسران أن نشكر والدينا العزيزين على دعمهم ادلستمر لنا، ندعو هللا ذلم بدوام الصحة و حسن اخلامتة

دردور " و األخصائية األرطوفونية  (صالمندر)و ال يسعنا أيضا أن نشكر مديرية النشاط االجتماعي و التضامن 
. على تقدميهم يد العون لنا يف تطبيق األدوات اخلاصة ابلدراسة " أمساء 

 .كما نتقدم إىل إخوتنا و زمالئنا و أصدقائنا و أقاربنا، جبزيل الشكر على مساندهتم لنا يف إمتام ىذا العمل
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لقدتناولتىذهالدراسةموضوعالوعيالفونولوجيلدىطفلمتالزمةداونعندكالاجلنسنياإلانثو

هبدفالتوصلإىلمعرفةمستوىالوعيالفونولوجيلدىىذهالفئةمقارنةأبقراهنممناألطفالالعاديني.الذكور

،كماىدفتالدراسةإىلذكرأمهيةإعادةالرتبيةاألرطفونيةودورالتكفليفالرفعمنادلستوىاللغويوادلعريف

.لدىأطفالمتالزمةداونوإلدماجهماجتماعيا

 .سنوات9سنواتإىل6،ترتاوحأعمارىممابني(إانث2ذكورو2)حاالت4تكونتالفئةادلختارةمن

.اعتمدانيفدراستناعلىمنهجدراسةاحلالةادلتبعيفاالرطفونياالذيأساسوادلقابلة،ادلالحظة

كذلكإىلاختبارينأساسينياختباررسمالرجلجلولدافلقياسدرجةالذكاءعنداحلاالتألننابصدددراسة

الوعيالفنولوجيعندداوندرجةخفيفة،واختبارزورمانللوعيالفنولوجيوىوحموردراستنا،الذييتكون

.بنود6من

:حبيثتوصلناإىلىذهالنتائج

نسبةاإلخفاق(%40.625)يفالبنداألولاخلاصابلتعرفعلىالقافيات،قدرتنسبةالنجاح–1

(.%59.375)ب

واإلخفاقب(%43.75)البندالثايناخلاصابحلسابادلقطعي،قدرتنسبةالنجاحب-2

(56.25%.)

:البندالثالثاخلاصابحلذفادلقطعيويتكونمنثالثبنودفرعية-3



 ر

 

،بندخاصحبذف(%68.75)واإلخفاقب(%31.25)بندخاصحبذفادلقطعاألولنسبةالنجاح

(.%75)،واإلخفاق(%25)ادلقطعالوسط،نسبةالنجاح
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وبتحليلالنتائجادلتوصلإليهاحتققتالفرضية،أيجاءتلصاحلالدراسة،ابنمستوىالوعيالفونولوجيعند

.الطفلادلصابمبتالزمةداونمنخفض





 

 

 

 

 

 

 



 ز

 

Résumé : 

 

L’étude a porté sur la conscience psychologique des enfants atteints 

du syndrome de Down chez les deux sexes (filles et garçons) afin de 

mieux connaître le niveau de conscience psychologique de ce groupe 

par rapport à leurs pairs d’enfants ordinaires, ainsi que sur 

l’importance de la rééducation de l’orthopédie et sur le rôle de Du 

niveau linguistique et cognitif des enfants trisomiques et de leur 

inclusion sociale, le groupe sélectionné était constitué de 4 cas (2 

hommes et 2 femmes) âgés de 6 à 9 ans. Dans notre étude, nous 

nous sommes basés sur l'étude de cas d'orthophonique basée sur 

l'interview. En plus de deux tests de base, le test de dessin de 

l'homme a été utilisé pour mesurer le QI de Goldaf et le test de 

Zorman pour la conscience cognitive à 6. Nous avons obtenu les 

résultats suivants:  

1_ Dans le premier item sur la reconnaissance des kafas, le taux de 

réussite était estimé à 40,625% B (59,375%).  

2_ Le deuxième élément du calcul, le taux de réussite a été estimé à 

(43,75%) et l’échec (56,25%).  

3_ Le troisième élément pour la suppression catégorique comprend 

trois sous-éléments Élément spécial pour la suppression du taux de 

réussite de la première section (31,25%) et de l'échec (68,75%) 



 س

 

Élément à supprimer la dernière section, taux de réussite (31,25%) et 

d’échec (68,75%) Poste pour suppression de la section centrale, taux 

de réussite (25%) et échec (75%).  

4_ Le quatrième élément d'identification des silos, le taux de réussite 

(31,25%) et l'échec (68,75%) . 

5_ Cinquième élément de la première étiquette silencieuse, taux de 

réussite (21,87%) et d’échec (87,125%). 

 6_ Le sixième élément pour la suppression des silos, le taux de 

réussite a été estimé à (34,37%) et le nombre d'échecs (65,625%). 
* En analysant les résultats, l'hypothèse selon laquelle le niveau de 

conscience psychologique chez l'enfant trisomique était faible a été 

réalisée 
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 :مقدمة

يكاد خيلو رلتمع ما منها ،كما تعترب الظاىرة  الو  مر العصور ى علادلألوفة العقلية من الظواىر اإلعاقةتعد ظاىرة 

موضوعا جيمع بني اىتمامات العديد من ميادين العلم وادلعرفة ،كعلوم النفس والرتبية والطب واالجتماع 

 تنوع إيل أدى يف اجملتمع،مما  أثرىاه الظاىرة وذوالقانون،حيث تعددت اجملاالت العلمية اليت سامهت يف تفسري ه

. تعريفاهتا ابختالف ىده اجملاالت

 التعرض ألسباب الرتكيز علي التعريفات الكالسيكية اليت اىتمت ابدلنظور الطيب إىل العديد من العلماء أشاروقد 

 .دلتالزمة داون 

 بعد الوالدة،وتركز أو أثناء أو ادلراكز العصبية اليت حتدث قبل إصابة إىل ادلؤدية األسبابحيث ركزوا علي 

 إال أهنا وقد وجو ذلا انتقادات كثرية  أسباهبا، و أعراضها وصف احلالة وىالتعريفات الطبية احلالية دلتالزمة داون عل

 . الذكاءدلتالزمة بطريقة رقمية تعرب عن مستوي لمل تقدم وصفا 

ي جاء نتيجة للتطور الواضح يف حركة القياس النفسي مع ظهور مقياس ذال حيث ظهر التعريف السيكومرتي و

واعتمد التعريف السيكومرتي ، (1949 )للذكاءومقياس وكسلر  (1960-1916  )للذكاءستانفورد بينيو 

ين تقل ذ ال،أو الذكاء ابحنرافني معياريني عن متوسط ذكائهم الدين تقل نسبة األفراد حيث اعترب الذكاءعلي نسبة 

       .معوقني عقليا علي منحىن التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية %70 عنذكائهمنسبة 

اجلمل، الكلمات، و )و تتألف اللغة الشفهية من وحدات لغوية متنوعة تتفاوت يف حجمها، بني وحدات كبرية 

(. ادلورفيمات و الفونيمات)و وحدات صغرية  (ادلقاطع
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إن مهمة إدراك وجود و التعرف على ىذه العناصر أثناء الكالم ادلتصل مهمة سهلة ابلنسبة للراشد، يف حني 

يواجو األطفال الصغار صعوبة كبرية يف إدراك إمكانية جتزئة الكالم ادلتصل إىل وحدات لغوية منفصلة،         و 

عناصر لغوية متكررة، لكن مع التقدم يف العمر و عوامل النضج اللغوي يبدأ تطور مهارة الوعي ابلوحدات ادلكونة 

للغة و ىذا ما يدعى ابلوعي الفونولوجي، و ىو من مكوانت اللغة، و يطلق عليو أحياان اإلدراك الفونولوجي، و 

الذي يشكل مهارة أساسية و ضرورية للتعرف على الكلمة و معرفة عناصرىا الفونولوجية،     و إن معرفة مستوى 

 .النظام الفونولوجي يزيد من حتديد الصعوبة اليت يعانيها الشخص

 اإلمكانجل االستفادة منو قدر أ واختياره موضوعا للدراسة من اإلشكالا ذ مت طرح هاألساس ىدا ىوعل

وىو دراسة الوعي الفونولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة داون من حيث الوعي  . واضح  بسيط وأبسلوب

  . ادلقطع والصوت،ابلقافية

.  إىل نظري والثاين ميداين وفيهما تطرقنا األول جانبني ،إىلوقد مت تقسيم ىده الدراسة 

 ة البحث،وفرضيإشكالية ى الدراسة وقد احتوي عل إىل فصول ىي مدخلأربعةبدوره تضمن  و، اجلانب النظري

 اختيار ادلشكلة والدراسات السابقة اليت تناولت أسبابمن مت   الدراسة و أمهية الدراسة وأىدافالدراسة،

. اإلجرائية ادلفاىيم إىلوصوال  متغريات البحث و

 الفصل الثاين والثالث والرابع فتناولنا فيو متغريات البحث علي التوايل ،متالزمة داون، الوعي الفونولوجي أما 

 و الفئات  ، األمهية ،األىدافصائص ،اخل و األنواع حدى،ى تعاريف كل ادلتغريات كل علإىل،وتطرقنا فيهم 

  . تشخيص ،والوقاية منوال ،كيفية األعراض،



 :                                                                                               مقدمـــــة

4 

 

 منهج ى احتوي علالذي األول اإلجرائيتناول ال إىل تطرقنا فيو األولفقد تضمن فصلني :  اجلانب ادليداين أما

 فيو ، الثايناإلجرائيمث الفصل الثاين ادلوسوم ابلتناول ،   أدواهتاالدراسة ،الدراسة االستطالعية ،عينة الدراسة و

 .عرض وحتليل وتفسري ومناقشة النتائج 

 . تناولنا اخلالصة العامة للدراسةاألخريويف 



 

 مدخل إىل الدراسة: الفصل األول
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 :(الدراسات السابقة)اخللفية النظرية  - 1

 : القراءة صعوابت حول أخرى دراسات داون،وكذا متالزمة عند الفنولوجي الوعي تناولت اليت الدراسات

 للبعضا تطرقن يلي فيما و القراءة مستوى على كذا و داون، دلتالزمة الفونولوجي الوعي حول الدراسات تعددت

  .منها

 كل يف اإلعاقة ذوي اإلانث و الذكور بني الدالة الفروق معرفة اىل ىدفت ،اليت( 2002 )الفتاح عبد عزة دراسة-

. الفونولوجي ابلوعي عالقتو يف الرمزي اللعب أشكال من شكل ألي القرائي اإلستعداد من

 ب االخفاق و النجاح نسبة قدرت قد عليها احملصل النتائج كانت طفلة،حيث و طفال 37 من الدراسة تكونت

 منخفض داون متالزمة أطفال عند الفنولوجي الوعي مستوى أبن الدراسة جاءت قد و%(  75 و% 25)

.  اجلنسني كال الصوت،عند و ادلقطع و للقافية ابلنسبة

 الوعي تنمية يف ادلبكر للتدخل التدرييب الربانمج فعالية معرفة إىل( 2006 )هللا عبد عادل دراسة عملت كما-

 كل رلموعتني من الدراسة تكونت قد اللغوي،و دنوىم مستوى على ذلك أثر إختبار و لألطفال الفنولوجي

 قد ،و% ( 70 و% 30 )ب االخفاق و للنجاح ابلنسبة الدراسة نتائج قدرت قد و . أطفال 7 تضم رلموعة

 لألطفال اللغوي ادلستوى أن مبا و الفنولوجي، الوعي مبستوى مقرتن اللغوي ادلستوى ألن ذلك و منخفضة كانت

)                ادلستوايت كل يف منخفض األطفال ذلؤالء لوجيفنوال الوعي مستوى فإن منخفض كان

 ( .والصوت القافية،ادلقطع



مدخل الى الدراسة:                                                                      الفصل األول  

 

7 
 

 قياس خالل من لألطفال الفنولوجي الوعي عن ابلكشف إىتمت( 2007 )بدراسة وآخرين فريوسي جاء كما

 رلموعتني،فقد إىل تقسيمهم مت طفال 34 من الدراسة ،تكونت للكلمة الفنولوجية الناحية من القرائية القدرات

 الناحية من القرائية القدرات ألن نتيجة ىذا ،و% 80 ب قدرت اليت واإلخفاق النجاح نتائج إخنفاض سجل

(. الصوت و ادلقطع القافية ) الفنولوجي الوعي مستوايت كل هتم منخفضة داون متالزمة أطفال عند الفنولوجية

 عدم و الكلمة قراءة بني ادلقارنة يف الفنولوجي الوعي بدور تمإىت اليت(  2008 )جارول و ورش دراسة و-

 ( 7 _6 )بني ما أعمارىم ترتاوح داون طفل 14 من مكونة رلموعة من الدراسة الكلمة،تكونت قراءة على القدرة

 .سنوات

 قدرة لعدم نتيجة منخفضة كانت قد و% ( 75 و% 25 ) ب االخفاق و للنجاح ابلنسبة الدراسة نتائج قدرت

 يف لديو الفنولوجي الوعي مستوى إخنفاض و النطق يف للصعوبة نتيجة و الكلمة قراءة على داون متالزمة أطفال

 .الثالثة ادلستوايت

 من عينة لدى القراءة مبهارات عالقتو و الفنولوجي الوعي تقييم بدراسة آخرين و لكونو من كل قام كما-

 ترتاوح الذين داون متالزمة أطفال من( 22 )لدى الفنولوجي الوعي معرفة إىل الدراسة ىدفت و ، داون متالزمة

 اللغة إختبار إستخدام مت و القرائية القدرات تنمية و الصويت الوعي بني العالقة و سنوات ( 9 - 6 )بني أعمارىم

 أكدت لديهم،كما الفنولوجي الوعي ضعف الدراسة نتيجةت أظهر و ، اجلمل و الكلمات جتزئة ، اإلستقبالية

.  القراءة مهارات و الفنولوجي الوعي بني القوي اإلرتباط على

 على ذلك و سنوات مخس مدى على الذاكرة و اللغة تقدم و ولوجينالف الوعي بدراسة آخرون و جونن جاء و-

 6 )بني ما أعمارىم داون،ترتاوح متالزمة من يعانون الذين البالغني الصغار و ادلراىقني شخص 30 من مكونة عينة

 ،و اللفظية الغري القدرة إختبارات إستخدام و اللغة لتطوير لديهم الصوتية الذاكرة دراسة مت و. عاما( 13- 
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 الصوتية الذاكرة إخنفاض على الدراسة أكدت التكرار،و و االرقام و الفهم و النحو و النطق حيث من ادلفردات

 .اللفظية القدرات على السيطرة عدم و الفنولوجي الوعي وضعف لديهم

 بني ما أعمارىم ،ترتاوح داون مبتالزمة مصااب طفال 15 لدى الفنولوجي الوعي بدراسة آخرون و ليمونس قام و-

 التعبريية،وحدة اللغة و الكالم، إنتاج و ، الصويت الوعي مهارات لتقييم بطارية إستخدام ومت سنوات، ( 8 -6)

 متالزمة من يعانونن الذي األطفال أن إىل النتائج البصرية،أشارت السمعية الذاكرة و الكالم و االدراك و السمع

 الناجم التأخري إىل إضافة ىذا ، الفنولوجي الوعي مهارات إخنفاض بسبب القراءة صعوابت يف خماطر لديهم داون

 .داون أطفال لدى الفنولوجي الوعي يف ضعف وجود على الدراسة أكدت ادلعرفية،و ادلهارات إخنفاض عن

اليت قامت بدراسة الوعي الفنولوجي ضمن نشاط تعلم القراءة عند أطفال ( 2003محيدوش سليمة، )دراسة–  

جيدي القراءة، تطرقت ىذه الدراسة لبناء إختبار لتقييم الوعي الفنولوجي لدى قراء جيدي متمدرسني يف السنة 

الرابعة إبتدائي و قد قامت الباحثة ابلقياس القبلي و البعدي دلهارة الوعي الفنولوجي لديهم بعامل اإلحتكاك 

 . ابلقراءة

حول عالقة الوعي الفنولوجي إبضطراب تعلم القراءة،و اليت أظهرت وجود عالقة ( 2006لوانييمينة، )دراسة–

إرتباطية قوية بينهما و قد قامت إبستعمال الربوتوكول ادلكيف على البيئة اجلزائرية من طرف الطالبة يف تقييم الوعي 

 .دى التالميذ يف حبثنالفنولوجي لا

يف (  الوعي الفنولوجي )،و اليت ىدفت إىل حتديد دور و أتثري العوامل ادلعرفية( 2011أزداو شفيقة، )دراسة–  

ىي عبارة عن دراسة طولية لتتبع رلموعة . إكتساب الطفل للقراءة مع األخذ بعني اإلعتبار خصوصية اللغة العربية

تلميذ من بداية السنة األوىل إبتدائي إىل غاية بداية السنة الثانية إبتدائي، و اليت مسحت بتقييم  130 متكونة من
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مستوى الوعي الفنولوجي لديهم، قبل و بعد سنة كاملة من إكتساب القراءة،حيث أكد حتليل النتائج أذنية الوعي 

 .ولوجي يف إكتساب القراءةنالف

 : مشكلة الدراسة -2

تعد متالزمة داون أكثر أنواع التخلف العقلي انتشارا و اليت تعرف بتشوه خلقي واضح و مسات جسمية ظاىرة 

و كذلك مشاكل يف التكييف نتيجة لعدم االىتمام هبذه الفئة  (21)راجعة إىل شذوذ كروموزمي يف الزوج 

اجتماعيا، األمر الذي ابت زندث توثرا عند األخصائيني و اآلابء إضافة إىل أن متالزمة داون يصاحبها 

و ىو عبارة عن  (37،ص2005أبو نصرة دمحم،)ولوجي ناضطراابت اكتساب اللغة خاصة على مستوى الوعي الف

ميكانيزم حتكم ذايت قوي مرتبط مبصطلح الكتاابت األجبدية،فالطفل عليو أن يبدأ بتحكم ادلبدأ العام للرمز 

األجبدي مث يكسب عددا كافيا من التطابقات بني حروف األصوات للبدأ يف فك الرتميز و ىذا التطابق ىو 

 (zarman 1999 p 197)حرف صوت يبدأ بسرعة و تدررنيا 

إىل معرفة الفروق الدالة بني الذكور و اإلانث ذوي اإلعاقة يف كل من  (2002)ىدفت دراسة عزة عبد الفتاح 

 .ولوجي ناالستعداد القرائي ألي شكل من أشكال اللعب الرمزي يف عالقتو ابلوعي الف

    و % 25 طفال و طفلة، و كانت النتائج احملصل عليها قد قدرت نسبة النجاح ب 37تكونت الدراسة من 

 فكانت نتيجة الدراسة أبن مستوى الوعي الفنولوجي عند أطفال متالزمة داون منخفض %  75اإلخفاق ب 

 .ابلنسبة للقافية، ادلقطع و الصوت لكال اجلنسني 

إىل معرفة فعالية الربانمج التدرييب للتدخل ادلبكر يف تنمية الوعي  (2006)كما تطرأت دراسة عادل عبد هللا 

الفنولوجي لألطفال حيث أثر ذلك على مستوى دنوىم اللغوي و قد تكونت الدراسة من رلموعتني كل رلموعة 
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 و قد كانت منخفضة و ذلك %  70و اإلخفاق % 30 أطفال، قدرت نتائج الدراسة ابلنسبة للنجاح 7تضم 

لوجي و مبا أن ادلستوى اللغوي لألطفال كان منخفض فإن مستوى نوادلستوى اللغوي مقرتن مبستوى الوعي الف

 .(صوتو الالقافية ادلقطع )الوعي الفونولوجي ذلؤالء األطفال منخفض يف كل مستوايت 

الذي اىتمت ابلكشف عن الوعي الفنولوجي لألطفال من  (2007)ابإلضافة إىل دراسة فريوشي و آخرون -

 طفال مث مت تقسيمهم إىل 34خالل قياس القدرات القرائية من الناحية الفنولوجية للكلمة، تكونت الدراسة من 

و ىذا نتيجة ألن القدرات %  80رلموعتني و قد سجل اخنفاض يف نتائج النجاح و اإلخفاق اليت قدرت ب 

القافية )القرائية من الناحية الفونولوجية عند أطفال متالزمة داون منخفضة ،هتم كل مستوايت الوعي الفنولوجي 

 .(ادلقطع و الصوت

بدور الوعي الفنولوجي يف ادلقارنة بني قراءة الكلمة و عدم القدرة على قراءة  (2008)كما اىتم ورش و جارول -

سنوات ، قدرت نتائج  (7-6) طفل ترتاوح أعمارىم ما بني 14الكلمة و تكونت الدراسة من رلموعة مكونة من 

و قد كانت منخفضة نتيجة لعدم قدرة أطفال متالزمة داون على  (اإلخفاق) % 75و  (النجاح)% 25الدراسة 

 .قراءة الكلمة و نتيجة لوجود صعوبة يف النطق و إخنفاض مستوى الوعي الفنولوجي لديو يف ادلستوايت الثالثة

فالطفل الذي يعاين من متالزمة داون ليس لديو القابلية الكاملة و التامة يف إدراك و إنتاج الوحدات الصوتية للغة 

 .الشفهية ، كالقافية و ادلقطع و الصوت 

 على ىذا األساس تكون اإلشكالية داون ، وو من ىنا نلمس أذنية الوعي الفنولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة 

 ؟ما مستوى الوعي الفنولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة داون : كاآليت

: للدراسة العامة الفرضية -3
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 .ولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة داون منخفضنمستوى الوعي الف

 : أهداف الدراسة  - 4

ذوي )إن السبب الرئيسي الذي دفعنا إلختيار ىذا ادلوضوع ىو تغيري وجهة نظر اآلخرين حنو فئة متالزمة داون 

بقدرهتم على التطور و بتفجري طاقاهتم الكامنة، لذا يتطلب من اجلميع تقبلهم      و  (االحتياجات اخلاصة

 .إشعارىم ابألذنية

و ىنا ركزان على معرفة مستوى الوعي الفنولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة داون لألطفال ادلدرلني ذوي إعاقة 

متوسطة كما حاولنا معرفة ما مدى قدرة الطفل على التعرف و معرفة أي مستوى من ادلستوايت يكمن فيها 

 . (القافيات، احلساب ادلقطعي، احلذف ادلقطعي، الصوامت ، تنمية الصامت ، حذف الصوامت)ادلشكل 

 :أمهية الدراسة -5

تتجلى أذنية الدراسة يف معرفة مستوى الوعي الفنولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة داون و ذلك من خالل 

تنمية رصيده اللغوي حيث يصبح ثري ابدلفردات اللغوية اليت ميتلكها إضافة إىل الرتكيز على أذنية التكفل النفسي 

 .األرطفوين يف مساعدة ىذه الفئة و إدماجها اجتماعيا
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 :حتديد املصطلحات - 6

 ىو قدرة الطفل على متييز خمتلف مكوانت الكالم و القابلية يف إدراك و إنتاج      و :تعريف الوعي الفنولوجي

 Zorman)متثيل الوحدات التقطيعية غري الداللية للغة الشفوية كالقافيات، ادلقاطع، األصوات                

M .1999.p139) حيث يتميز الوعي الفنولوجي عند الطفل ادلصاب مبتالزمة داون إبخنفاض يف ادلستوى

حيث . راجع لتأخره العقلي الواضح و دلستوى ذكائو الضعيف ابإلضافة إىل االضطراابت النطقية اليت يعاين منها

يرتجم إجرائيا ابلنتائج ادلتحصل عليها يف إختبار الوعي الفنولوجي على أطفال متالزمة داون و الذي يعود للباحث 

Zorman M  التعرف على القافيات،احلساب ادلقطعي، احلذف ادلقطعي ، )و ادلتكون من األبعاد الستة التالية

 .(التعرف على الصوامت ، حذف الصوامت ، تسمية الصامت األول

 : مفهوم متالزمة داون 

زندث نتيجة إلنقسام ىذا األخري إىل ثالثة كروموزومات بدال من اثنني   و  (21)ىو اضطراب يف الكروموزوم 

مما يؤدي إىل التأخر يف النمو و يظهر يف ادلرونة يف ادلفاصل  (46)بدال من  (47)هبذا يصبح عدد الكروموزومات 

 .و العمود الفقري و التأخر احلركي و النقص احلسي
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 :متهيد 

خبصائص جسمية و عقلية و اجتماعية زبتلف عن خصائص فئات  (21)يتميز األطفال احلاملُت لًتيزوميا 

الوجو )اإلعاقة العقلية األخرى ، إذ سبثل اخلصائص اجلسمية السمة ادلشًتكة األكثر وضوحا لدى أفراد ىذه الفئة 

، و  (إخل...ادلسطح، ظهور اللسان خارج الفم ، األسنان غَت ادلنتظمة و ظهور خط ىالمي واحد يف راحة اليد 

 . ذلذا تطرقنا يف ىذا الفصل إىل تعريف متالزمة داون ، و انواعو و أسبابو و نسبة انتشاره و الوقاية
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 (: 21)حملة اترخيية حول نشأة و تطور الرتيزوميا  - 1

 طبيب اصلليزي جذب أنظار العامل إىل رلموعة خاصة من ادلتأخرين  john london downيعترب جون داون 

 les »عقليا و ذلك ابلًتكيز أساسا على خصائص الوجو، األنف،العيون و تسمى ىذه الفئة من ادلرضى ب 

mongoliens »               نسبة إىل ادلغول الذين يوضعون يف أسفل السلم البشرية (lambert et 

rondal 1979 p 11)  و داون ال 1959 و بقي اخللط و التداخل بُت األسباب و النتائج ابرزا حىت سنة 

يعرف إال عن طريق ادلظاىر اخلارجية و كذا التأخر العقلي الذي استنتج انو العرض ادلهم ابلنسبة لألول انطالقا 

  turbinتوربُت "و  "      leujeuneليجون " ،  "  guauthierغويت "  و بعد أعمال 1959من سنة 

تبُت أن الكروموزوم الزائد داخل اخللية يؤدي إىل عدم التوازن اجلنسي، و ابلتايل إىل ظهور اضطراابت من مجيع " 

 .األنواع ، فالتأخر العقلي ما ىو إال عرض كاألعراض األخرى ادلصاحبة ذلذا التشوه اجليٍت

و هبذا تثبت انطالقا من ادلعرفة اجلينية زلتواىا عدم وجود درجات لإلصابة بتقارن داون أي إصابة خفيفة عميقة 

  .(rondal 1996 ,p25)أو متوسطة ، إظلا يتعلق األمر بقانون الكل أو الالشيء 

أو انعدامها فقانون الكل أو الالشيء ال يستبعد وجود فوارق بُت  (21)إمكانية حدوث اإلصابة ابلًتيزوميا 

ػلملون نفس اإلعاقة، و إظلا تتفاوت اإلصابة     و  (21)شخص و آخر، إذن فليس كل ادلصابُت ب الًتيزوميا 

اليت قد ربتوي على إصاابت مورفولوجية و أتخر نفسي جزئي و قد تتعدي إىل اضطراابت يف اللغة و الكالم ، 

 .اضطراابت يف النوم، و كذلك يف الغذاء

تظهر الفروق الفردية انطالقا من ىذه األعراض حيث تكون شخصيتو و ىيئتو اجلسمية ترمسها العوامل اجلينية اليت 

لكنها تتداخل و تتفاعل مع عوامل عديدة اجتماعية، ثقافية، تربوية لشكل القدرات اليت ينفرد هبا .يولد هبا الطفل 

 (.21)الطفل على اخر ، و على ادلستوى اجليٍت ػلمل كروموزوم زائد يف الزوج 

 : داون متالزمة تعريف-2
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 ص ، 2001 ادللق،(  واحدة آن يف رلتمعة تظهر اليت واخلصائص العالمات من رلموعة إىل متالزمة كلمة تشَت

24.) 

 عام مرة ألول شخصها من أول كان الذي Langdon down االصلليزي الطبيب إىل نسبة داون وكلمة

 ، وآخرون ابراىيم ) األمريكيةادلتحدة  ابلوالايت ادلعوقُت برعاية ادلؤسسات أحد يف عملو خالل من 1866

  (.51ص ، 2001

 عنو ينتج العصيب واجلهاز ادلخ يف خلل وجود يؤدي كروموزومي ( صبغي شذوذ عن عبارة : ىي داون ومتالزمة

 يف وعيوب مالمح ظهور إىل الشذوذ ىذا يؤدي كما ، واحلركية اإلدراكية اجلسم مهارات يف واضطراب ذىٍت عوق

 (37 ص ، 2005 النصر، أبو) الطفل بو يولد عرضا بل مرضا ليست وىي اجلسم ووظائف أعضاء

 معُت دبرض لإلصابة نتيجة أو اجلسم أجهزة من جهاز وظيفة يف خلل نتيجة ػلدث ال ، الصبغي الشذوذ وىذا

 تكوين بداية عند اخللية انقسام أثناء ػلدث تعاىل هللا من تقدير ىو بل ، اوراثي يكون أن ابلضرورة ليس أنو كما

 . داون متالزمة ذو طفل لديهم يولد ألن معرضُت سبييز بدون زوجُت أي فإن وعليو ، اجلنُت

 مع متحاورا الزائد الكروموزوم ىذا ويكون 46 من بدل كروموزوما 47 لديو داون دبتالزمة ادلصاب فالشخص

 من الكروموزومات ابلشذوذ فيعر ما وىو ثنائيا كونو من بدال ثالثيا يصبح حبيث ، 21 الكروموزومات زوج

 ص ، 2005 العيسوى) يالثالثأو االنقسام ( TRISOMIE)الكروموزومات ثالثية يسمى كما ، العدد حيث

26.) 

 إىل احلاالت من كثَت يف الوضع ىذا ويودي ، الطبيعية وادلخ اجلسم وظائف من كل يغَت الزائد الكروموزوم وىذا

 (                   والقلب العضلي اذليكل ، السمع يف ادلشاكل إىل ابإلضافة متوسط أو ، بسيط عقلي زبلف

 داون متالزمة وراء الكامن احلقيقي السبب ربديد إىل الفضل ويعود ،  80) ص ، 2007 ، وآخرون البطانية

 jerome         )  لوجان جَتوم إىل اخللوى مستوى على 46 من بدال كروموزوم 47 وجود يف وادلتمثل
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lejeune   )بفرنسا العلوم أكادميية أمام هكتشافمت ا1959 يناير 26 بتاريخ عرض الذي 

(A.P.E.T.21 ,2009, p33)  
 :  أنواع متالزمة داون– 3

 ظهور إىل تؤدي اليت الكروموزومية اإلضراابت من أنواع ثالثة ىناك أن والدراسات البحوث من العديد أشارت

 .داون متالزمة أعراض رلموعة

 : ىي األظلاط وىذه الكروموزومي ادلوقع يف احلاصل الختالف تبعا زبتلف األنواع ىذه

 : ( trisomie 21 libre et homogène) احلر و ادلتجانس 21الكروموزومات  ثالثي منط 3-1

 يف يوجد حيث ، ادلصاب الشخص خالاي عليها تكون اليت الكروموزومية للحالة وصفا التسمية ىذه تءوجا

 .إثنُت من بدال كروموزومات ثالثة 21 الكروموزوم

 من رلموعة األشخاص ادلصابُت %92 حوايل نسبتو وتصل شيوعا داون متالزمة أنواع أكثر من النوع ىذا ويعترب

 ػلدث ىذا النوع من الشذوذ الكروموزومي نتيجة خلل يف عملية  (flori et all ,2007,p36)هبذه ادلتالزمة 

االنقسام ادلنصف أثناء تشكل البويضات أو احليواانت ادلنوية، تكون نتيجة فشل االنفصال السليم للزوج 

العسرج، )               21الكروموزومي األصلي يف ىذه األغراض، شلا يعٍت بقاء زوج الكروموزومات 

 (.22،ص2006

 :trisomie 21 par translocation النمط اإلنتقايل 3-2

 من %5و يوجد عند  bolani et fracaro بوالنيوفراكارو قبل من 1960 عام النوع ىذا اكتشاف مت

 رقم الكروموزوممن  جزء انتقال أن ىذا النوع من متالزمة داون ػلدث عند gutmanاحلاالت، و يذكر قوسبان 

، كما لوحظ حاالت أخرى أن ػلدث اإلنتقال 14 رقم الكروموزوم ترتيب إعادة عملية أثناء آخر موقع إىل  21

 (.26،ص2006العسرج،) (floti et al ,2007p39)، (13،15،21،22)إىل الكروموزومات التالية 
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 :trisomie 21 en mosaïque النمط الفسيفسائي 3-3

 21 الكروموزومات زوج يف إضايف كروموزم وجود شكل على النوع 1/5 من احلاالت يظهر % 3يالحظ عند 

 زوج يف اثنُت من بدال كروموزمات ثالثة على اجلسم خالاي بعض ربتوي أي غَتىا دون اجلسم خالاي بعض يف

  الزوج يف الكروموزومُت الزوج يف كروموزومُت على وربتوى طبيعية فتكون اخلالاي بقية أما، 21 الكروموزومات

 ( 50 ص ، 2006 العسرج،) 21

 ( اليت تكون إما طبيعية(zygote) صبةخامل للبويضة اآليل االنقسامات خالل الكروموزومي الشذوذ ىذا ػلدث

xy46أو xx  (  ادلتجانس21حاملة لثالثية الكروموزوم( 21+ XX،47 أو ،XY ) فينتج نوعان من اخلالاي ،

بعضها مصاب و اآلخر غَت مصاب، و من ىنا جاء اختيار اسم ىذا النوع، حيث أن خالاي اجلسم تظهر على 

شكل فسيفساء لذلك فإن األغراض و الصفات اليت تتوافق مع النوعُت السابقُت، كما أن ىذه األغراض و 

الصفات تظهر على شكل حاالت فردية سلتلفة عن غَتىا ، و ىذا يتوقف على نوعية اخلالاي 

 (25، ص2006العسرح،).ادلصابة

 يف قسم علوم الوراثة البشرية يف كلية الطب جبامعة (jackson,2003,p64)و قد أشارت دراسة جاكسون 

 احلر ادلتجانس من 21طفال مصااب دبتالزمة داون من ظلط ثالثي الكروموزومات  (45)فرجينيا اشتملت على 

 .نفس العمر و اجلنس، إىل أن أطفال النمط الفسيفسائي أسرع يف اكتساب ادلهارات احلركية 

 ، 2006 ، العسرج  )اللغوية ادلهارات كتسابا يف التأخر مدى يف اختالف أي يظهر مل ولكن ، ادلشى و احلبو

 (4 ص

 : أسباب حدوث متالزمة داون – 4

 ىناك أن إال ، داون دلتالزمة احلقيقي السبب اآلن حلد يعرف مل أنو إال النظرايت من العديد تطور من ابلرغم

 الغذاء وطبيعة احلمل أثناء والعقاقَت األدوية تناول أو الوراثية العوامل : مثل أسباهبا حول مثبتة غَت افًتاضات



متالزمة داون :                                                                            الفصل الثاني   
 

19 
 

 إفراز مضادات وجود و أXشعة أ وخصوصا احلمل فًتة خالل لإلشعاعات التعرض أو البيئي التلوث وعوامل

 إليها يعزى اليت األسباب أكثر من ىو األخَت السبب ولعل ، اإلصلاب عند األم عمر أو األم يف الدرقية الغدة

 (7 ص ، 2007 ، وآخرون البطانية ( الفرضية ىذه يؤيدون شلن الكثَتون وىناك داون متالزمة حدوث

من حاالت متالزمة  (%95-80)أن معظم الدراسات بينت أن ما نسبتو  (2002)ذكر يوسف بورسكي 

 ( 42،ص2006العسرج،)من احلاالت سببها األب  (% 20-5)داون يكون سببها األم و أن 

 ان االسباب و العوامل ادلسببة ذلذا ادلرض تنتج عادة من ضعف البويضة األنثوية 1995كما ورد يف القريويت 

بفعل التقدم يف السن أو عوامل غَت معروفة، و ىذا ال يعٍت أن األمهات األصغر سنا ال يلدن أطفاال مصابُت 

 سنة و ىذا العمر ليس 35دبتالزمة داون، و لكن نسبة حدوثها قليلة جدا إذا ما قورنت ابحلوامل فوق سن 

السبب الرئيسي حلدوث ىذا اخللل بل نتيجة ألن اإلانث يف ىذا العمر خاصة العامالت منهن أكثر عرضة 

 .للضغوط النفسية و اإلصابة ابلسكري شلا يؤدي إىل ارتفاع نسبة حدوث متالزمة داون لدى أطفاذلن

أسبااب أكثر تفصيال و مشوال اعتربىا األسباب الرئيسية لإلصابة هبذا  (1999)يف ىذا اخلصوص أورد الروسان 

 :ادلرض و ىي كمايلي

، فكلما زاد 35 الذي ربمل األم و خاصة يف األعمار ادلتقدمة لألمهات بعد سن 23 خلل يف الكروموزوم – 1

 .عمر األم كلما زادت الفرصة لوالدة أطفال من ذوي متالزمة داون

 حدوث خطأ يف موقع الكروموزوم و ارتباطو بكروموزوم اخر، أي حدوث خطر يف موقع الكروموزوم – 2

، و اعتمادا ذلك على الصفة الوراثية لكل من األب و األم لتلك 21 على الكروموزوم 15،14،13

الكروموزومات فيما إذا كانت انقلة أو عادية، فإذا كانت الصفة الوراثية لألب عادية و لألم انقلة، فإن احتمالية 

 .و ميكن تفسَت ذلك ابحتمالية تلقيح احليوان ادلنوي للبويضة الناقلة "30حدوث حالة داون ىي 

 و ذلك بسبب 47 اخلطأ يف توزيع الكروموزومات و يف ىذه احلالة يصبح عدد الكروموزومات اجلينية – 3

 حيث يصبح ثالثيا يف اخللية ادلخصبة إذ ػلدث ذلك اإلضطراب بدأ عملية 21االضطراب يف الكروموزوم 
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 و يعتمد الشكل اخلارجي لطول 47 و البعض اآلخر مكوان من 46انقسام اخلالاي ليصبح بعضها مكوان من 

، و تبلغ نسبة األطفال ذوي 21طفل داون يف ىذه احلالة على اخلالاي اليت ربتوي على الكروموزوم ادلضطرب رقم 

أن  (2007)متالزمة داون من ىذا النوع حالة من كل ثالثة آالف إعاقة عقلية و يذكر البطانية و آخرون 

 30 من أطفال متالزمة داون يولدون األمهات تكون أعمارىن أكثر من %50اإلحصائيات احلديثة تشَت أن 

إذا كان  (1300 من 1)عاما، و تشَت النسب أبن احتمالية أن تلد األم طفال مصااب دبتالزمة داون تبلغ حوايل 

البطانية )عاما  (44-40)إذا كان عمر األم  (600 من 1)عاما و  (30-20)عمر األم بُت 

 التناسب الطردي بُت عمر األمر و ازدايد 1 يف اجلدول رقم 1999)، يوضح الروسان (133،ص2007

 (.70،ص2006العسرج،)احتمالية إصلاب طفل ذوي متالزمة داون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بني عمر األم و نسبة إجناب طفل مصاب مبتالزمة داون : 01اجلدول رقم 

 و نسبة إجناب طفل مصاب مبتالزمة داون سن األم

  والدة1/1000أقل من   سنة30أقل من 
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  والدة1/900أقل من   سنة30

  والدة1/400أقل من   سنة35

  والدة1/300أقل من   سنة 36

  والدة1/230أقل من   سنة 37

  والدة1/180أقل من   سنة38

  والدة1/135أقل من   سنة 39

  والدة1/105أقل من   سنة 40

  والدة1/60أقل من   سنة42

  والدة1/20أقل من   سنة 44

  والدة1/12أقل من   سنة 46

  والدة1/12أقل من   سنة 48

أن خطر حدوث متالزمة داون يزداد لدى األمهات صغَتات السن  (200)من جهة أخرى يذكر ابارودي 

 .اللوايت ىن دون الثامنة عشر 

 فيزيولوجيا أن يؤكد وىذا ، ادلرأة بلوغ من األوىل السنوات يف حدوثو نسبة يزداد الكروموزومي اخللل فإن يبدو كما

 فإن الرجل عند أما ،(90 ص ، 2006 ، العسرج ( احلالة ظهور يف أساسيا دورا يبدو ما على تلعب ادلبيض

ال يبدأ إال بعد مرحلة البلوغ، و تكون حياة احليوان ادلنوي تزيد عن عشرة أسابيع  (النطاف)إنتاج احليواانت ادلنوية 

(nouveau larousse médical)  و ابإلضافة إىل ذلك أيضا فإن الرجل ينتج عددا كبَتا من احليواانت ادلنوية

و احتمالية أن يقوم احليوان ادلنوي الذي بو خلل انقسامي بتلقيح البويضة ضئيل جدا،     و ىذا بدوره يقلل من 

 .أثر عمر األب على ىذه الظاىرة
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 : داون متالزمة ألطفال السلوكية اخلصائص -5

 ، احلركي ظلوىم ويتأخر سلتلفة وجسمية حركية واضطراابت العقلية اإلعاقة من داون متالزمة ذوي األطفال يعاين

 من يعانون أهنم إال يتكلمون معظمهم أن ورغم ، عديدة سنوات يتأخر احلمام استخدام على تدريبهم غلعل شلا

 القراءة تعلم بعضهم ويستطيع اليد حركات يف اضطراابت من يعانون كما ، والصوت الكالم يف سلتلفة اضطراابت

 (85،ص2006العسرج، ) الشخصية مساهتم ذلك ويساعدىم ، ادلناسبة وادلهنة ، والكتابة

 على أتثَتىا ننسى أن دون مستقبلهم على كبَتا أتثَتا تؤثر داون متالزمة ذوي لألطفال ادلصاحبة ادلشكالت إن

 . الوالدة بعد للحالة ادلباشر الشخص على االجتماعي ، النفسي ، اجلسمي تطورىم يعتمد للوالدين النفسية احلالة

 : اخلصائص اجلسمية ألطفال متالزمة داون 5-1

 أن األطفال ذوي متالزمة داون يتميزون بقصر 2001 )أوردت اجملموعة االستشارية لنظم ادلعلومات أي أس أم 

القامة و عيوهنم ذلا شكل شليز ذات ثنيات منتفخة الثلث الوسط من الوجو احملتوي على األنف ميكن أن يكون 

 .(صغَتا، أحياان يظهر اللسان حبجم كبَت غَت متناسب مع فجوة الفم

 اخلفيف ،الشعر الصغَت الرأس حجم داون متالزمة ألطفال اجلسمانية الصفات أبرز من أن 1999 ( مرسي يرى

 .)اجللد مسيكة اجلفون ، اللوزاتن بشكل ، العينان ،

أن أطفال ذوي متالزمة داون ميتازون ابنبساط يف مؤخرة الرأس و صغر يف  (1995)و قد أضاف القريويت 

اجلمجمة، و ارتفاع ضيق يف أعلى ابطن الكف و الفم و تدوير الكتف و خاصة عند الوقوف ، قصر اليد      و 

 ظهور أي واحدة ثنية وجود يف وىذا اليد كف يف اختالف أو األصابع عددعرضها و اضلناء أو امتداد أو زايدة 

 القدم أصابع بُت مسافة توجد كما ، ابلعاديُت مقارنة خطُت من بدال اليد راحة وسط يف واحد ىاليل خط

 ووجود األصابع عضالت ارزباء ، القدمُت أصابع يف انبساط أو تضخم أو التحام وجود مع يليو وما ، الكبَت

 مزمنة وأمراض صحية صعوابت اإلضراب هبذا اإلصابة يصاحب ما وعادة ، الرقبة مؤخرة يف زائدة حلمية ثنااث
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فالكثَت من ىؤالء األطفال سريعي التأثر بعدوى  (2001 )أم أس أي أشارت كما الفئة ىذه أطفال تالزم

الصدر و اجلهاز التنفسي و نزالت الربد، إضافة إىل أن غالبية ىؤالء األطفال لديهم عيب خلقي يف القلب منذ 

 (.120،ص2007فرج،)الوالدة أو ثقب فيو، و ميكن عالج ىذه احلاالت عن طريق جراحة 

 : داون متالزمة ألطفال الذهنية  اخلصائص2 - 5

 على أتثَت لو 21 الكروموزومي الشذوذ ألن ، ابلبطء داون دبتالزمة ادلصاب الطفل عند العقلي النمو يعرف      

 الفئة ىذه فإن ، العقلية والقدرات احلسي احلركي التنسيق عن ادلسؤول ىو الدماغ أن دبا ، غالدما ووظيفة النمو

ات، و استعدادات عقلية و لكنها ال قدر عنده صلد، حبيث الدرجات متفاوت عقلي قصور من تعاين األطفال من

 .(wilson ,1976 ,p59)تنمو بنفس الدرجة اليت ينمو هبا الطفل العادي 

أن مستوى الذكاء عند الطفل ادلصاب دبتالزمة داون يف سن الطفولة ال أبس  (1985)      كما ذكرت بومحيد 

 .بو ،بينما تقل نسبة الذكاء عند الكبَت حيث يظهر ذلك التناقض التدرغلي 

 أن أطفال ىذه الفئة يعانون من صعوابت يف احلواس ادلختلفة ابلتحديد حاسيت 1999      أضاف القريويت 

، 2007فرج،)اللمس و السمع ، و يعانون صعوابت يف التفكَت اجملرد و كذلك يف الفهم و االستيعاب 

على منحٌت  (70-40)أن نسبة ذكاء ىؤالء األطفال تًتاوح ما بُت  (1999)و قد حدد روسان  (121ص

التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية، و يعٍت ذلك قدرة ىذه الفئة على تعلم ادلهارات األكادميية و البسيطة كالقراءة و 

 .احلساب ، ادلهارات االجتماعية، مهارات العناية و مهارات التواصل اللغوي 

 أن ىؤالء األطفال يدخلون الفرح و السرور على الراشدين احمليطُت هبم كما يفرحون ألسباب 1985ترى بومحيد 

صحية و يعيشون حياهتم بطريقة بسيطة ال تسبب إزعاجا دلن يعيش معهم، و ذبدىم سعداء أو تعساء غاضبُت و 

 (155، ص2007فرج، )مييلون إىل كثرة ادلوسيقى 

 : داون متالزمة ألطفال اللغوية اخلصائص 3 -5
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 جدا فقَتا اللغوي رصيدىم غلعل ما وىذا ، جدا وصعبة بطئية تكون األطفال ىؤالء عند اللغوية االكتساابت إن

 الكالم صعوابت فإن أخرى جهة ومن ، جهة من ىذا العقلية قدراهتم ضعف إىل يعود األساسي والسبب ،

 بعض تعليمو ألن أساسيا معرقال يكون أن ميكن ال وىذا ادلتشوىة الفم دلرفولوجية راجعة ىؤالء عند والتعبَت

 تديرجيا اللغة ابكتساب لو يسمح قد الفم لعضالت احلركات بعض وتعلم ، اللعاب بلع ، الفم كغلق التمرينات

 la fleur L) دبتالزمة داون                   ادلصاب للطفل ابلنسبة حيوية ادلبكرة األرطوفونية الكفالة تعترب وىنا

,1993 ,p180)  . 

 : اخلصائص التعليمية ألطفال متالزمة داون 5-4

 :ىذه اخلصائص ابلنقاط التالية  (2001)حدد العزة 

 .الشديد ابلبطء تعلمهم زوسبي فعال بشكل التعلم على قدرهتم عدم -

 .العاديون ػلققو كالذي تعليمي مستوى ربقيق على قدرهتم عدم -

 .وادلتكررة السابقة خرباهتم بسبب التعليم يف الفشل يتوقعون -

 .أبنفسهم الدافعية إىل يفتقرون -

 .ادلعلومات اكتساب سرعة مستوى اطلفاض -

 .أبنفسهم يثقون ال اعتماديون -

 .واللغة والتذكر االنتباه يف مشكالت لديهم -

 .التعلم أثر وانتقال الصحيحة التعلم اسًتاتيجيات واستخدام ادلعلومات تنظيم على قدرهتم يف ضعاف -

 .ادلتشاهبة ادلواقف ىلع

 .التعليمية ةمادلو ألداء الكامل اإلتقان عدم -

 .العاديُت لدى عليو ىي شلا أكرب تعلموىا اليت للمعلومات األطفال نسيان نسبة -

 .زلدودة التعليم أثر تعميم على ادلعوق الطفل قدرة -
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 (197، ص2007فرج، )عدم قدرهتم على فهم الرموز و التجريد - 

  :االجتماعية اخلصائص5 -5

ابلوداعة و اإلقبال و مصافحة كل من  (1999 )مرسي أورد كما غَتىم عن داون متالزمة دوي أطفال يتميز

 .يقابلون، و التقرب إىل الراشدين يف البيت و ادلدرسة و ادليل إىل احملاكاة و التقليد و حب ادلوسيقى

أن ىؤالء األطفال ودودون و ػلبون مصافحة األيدي و استقبال الغرابء و يبدون الفرح  (1995)و يرى القريويت 

 (نفس ادلرجع)و السرور ابستمرار ، إضافة إىل أنو تقل لديهم ادلشكالت السلوكية 

 : نسبة انتشار متالزمة داون – 6

 ، الذىنية اإلعاقة تسبب اليت ادلعروفة اجلينية العوامل أكثر من تعد داون متالزمة إىل )  1999) مرسي يشَت

، 2006العسرج،) و ادلتوسطة الشديدة اإلعاقة حاالت من % 10  حوايل حدوث يف الرئيسي السبب فهي

،       و  (ادلرجع السابق) والدة 800أهنا واحدة لكل  (20،ص2002اينغ و اخرون، )، كما يذكر (78ص

 من األجنة ادلصابة دبتالزمة داون تنتهي ابإلجهاض التلقائي من دون أي تدخل % 75)ابلرغم من حقيقة أن 

 من األطفال ادلصابُت يولدون % 80 والدة حيث 800طيب، إال أنو يولد طفل مصاب هبذه ادلتالزمة لكل 

 سنة، مع أن احتمال والدة طفل مصاب دبتالزمة داون يزيد بزايدة عمر ادلرأة 35ألمهات ال تتجاوز أعمارىن 

 (.140، ص2006السويد،)

 إىل أن ىناك بعض الدراسات العلمية قد بينت أن حالة داون (HASSOLD,1998,p134)يشَت ىاسولد 

 (.180، ص2006العسرج، )ىي أكثر من حاالت االختالالت الوراثية حدواث و شيوعا و أعلية 

 أن تؤكد معظمها لكن الدراسات اختلفت فقد ، داون متالزمة لديو طفل إصلاب الحتمالية اثبثة نسبة توجد ال

 ادلملكة العربية  يف دراسات ىناك ، حيث والدة( 900، 600) كل بُت من داون متالزمة ذو طفل ىناك
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شخص تقريبا لديهم ىذه ادلتالزمة يف ىذا البلد، و أن ىناك طفال واحدا  (15000)السعودية أشارت أن ىناك 

 .طفل من ادلواليد األحياء (1000 800)من بُت 

أن يف ىولندا أشارات الدراسات إىل أن نسبة والدة طفل ذي متالزمة  (2002)يشَت كل من يوسف و بورسكي 

 أما يف الياابن فان احتمالية اإلصابة فيها عن الدول األخرى حيث تبلغ نسبتها حوايل 735 يف 1 )داون ىي 

أما يف الوالايت ادلتحدة األمريكية فتوجد تقارير تشَت إىل  (625يف 1)و بلغت النسبة ببولندا  (1000 يف 1)

و يف اجلزائر        و حسب  (50،ص2005العيسوي،) طفال ذي متالزمة داون يولدون يوميا 17أن ىناك 

 شخص مثاب دبتالزمة 2340فإن اجلزائر ربصي رمسيا  (2007)تصريح وزير التضامن الوطٍت و األسرة ابخلارج 

 (600 يف 1)داون، و أن نسبة انتشارىا ىي 

 : تشخيص األطفال ذوي متالزمة داون – 7

يتم تشخيص األطفال ذوي متالزمة داون كسائر األطفال من ذوي اإلعاقة العقلية، حيث يتم استخدام ادلنحى 

التكاملي يف التشخيص أببعاده الطبية السيكومًتية و االجتماعية و األكادميية مع االىتمام ببعض االعتبارات 

 :اذلامة اليت غلب مراعاهتا يف تقييمهم و يلخص بيجلي و لويس ىذه االعتبارات دبايلي

 حقيقة كون ىذه الفئة من األطفال تتصف إبطلفاض القدرات بشكل عام مقارنة ابألطفال العاديُت من 7-1

 .نفس الفئة العمرية

 . حقيقة كوهنم أطفال7-2

 . حقيقة معاانهتم من درجة معينة من الصعوابت التعليمية 7-3

 . حقيقة أهنم مصابون دبتالزمة داون و مظاىرىا اجلسمية و النفسية 7-4

عبد هللا  ).و كل اعتبار من ىذه االعتبارات يفرض ربدايت معينة تؤثر يف أشكال اختيار أساليب التقييم ادلناسبة

 (.56،ص2006بن عبد العزيز 
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 :الوقاية من اإلصابة مبتالزمة داون -8

 .ال يوجد دواء أو عالج ذلذا الشذوذ مباشرة، فالوقاية منو تبقى أفضل عالج و ىي العالج الوحيد إن صح التعبَت

 :  الوقاية غري ادلباشرة8-1

 سنة، فبعد ىذا السن ىناك احتمال إصلاب طفل مصاب دبرض 35من األفضل أن تنجب األم أطفاذلا قبل سن 

 .داون

 .و إذا أصلبت األم يف سن مبكرة أي يف سن ادلراىقة فيحتمل ان يكون ىناك طفل مصاب دبرض داون-

 : الوقاية ادلباشرة8-2

     l’ammiaynthése (lambert et rondal ,1976) فحص السائل االمنيوسي 8-2-1

و ىي طريقة وقائية مباشرة تشخص ادلرض مبكرا حيث يكتشف يف االسم الرابع عشر إىل السادس عشر و يتم 

ذلك ابستخراج كمية من السائل االمنيويت على خالاي من جلد اجلنُت اليت يتم ربليلها سلرباي شلا يكتشف وجود أو 

عدم وجود تقارن داون، مث نقًتح تطبيق ىذه الطريقة على األولياء الذين ذلم أطفال مصابُت هبذا ادلرض الوراثي أو 

 .لديهم حالة يف العائلة

 

 

  les conseils génétiques النصائح اجلينية  8-2-2

ىذا النوع من احلماية غَت متوفر إال يف ادلراكز الكبَتة كادلستشفيات ، ادلراكز اجلامعية، و لو أعلية كبَتة يف نصح 

الوالدين إبمكانو ازدايد طفل مصاب دبرض داون، و ىو ال يطبق إال على األولياء الذين لديهم طفل مصاب من 

 .قبل
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يقوم الفحص الكروموزومي على الوالدين الشابُت و اإلخوة احلاملُت ذلذا ادلرض و االستفادة من النصائح اجلينية 

 .،فاحد األبناء لديو كروموزوم ملتحم ينتقل من احد األبوين

 .و ابلتايل يكون الطفل حامل يف ادلستقبل دلرض داون

ينصح األخصائي اجليٍت األبوين الذين لديهم طفل مصاب بعرض داون إذ كان ذلما الرغبة يف إصلاب طفل آخر 

  .(barnad et c et benoit 2000 )القيام ابلفحص اجليٍت 
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 : خالصة

 ، أعراضو على تعرفنا وكذا( 21 ) الكروموزوم تشوه عن عبارة ىي واليت داون دلتالزمة الفصل ىذا يف تعرضنا لقد

 . منو والوقاية خصائصو ، أسبابو

 تقرع إىل يهدف والذي عنو ادلبكر الكشف ادلمكن من أصبح فلقد االضطراب ىذا عن الكشف انحية من أما

 .معا والطفل لألم أفضل حياة أجل من التشوىات من التخفيف قصد وذلك للحنُت العالجات بعض



 

 الوعي الفونولوجي:الفصل الثالث

 

 :هيدمت    

    ولوجينالف الوعي عريف -1

 وجي نولالف الوعي منو -2

 لوجية للغة العربية نو اخلصائص الف -3

  مستوايت الوعي الفونولوجي  -4

  دور املختص األرطفوين يف تنمية الوعي الفونولوجي -5

     خالصة 
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 :هيدمت

 أساسية مهارة يشكل الذي و ، ولوجينالف اإلدراك أحياان عليو يطلق و اللغة، مكوانت من ولوجينالف الوعي يعد

 يزيد الفنولوجي النظام مستوى معرفة وإن ، ذلا ادلكونة الفنولوجية عناصرىا معرفة و الكلمة على للتعرف ضرورية و

 الوعي ظلو ،نولوجيالف ابلوعي التعريف إىل الفصل ىذا يف تطرقنا ذلذا و ، الشخص يعانيها اليت الصعوبة حتديد من

 مع لوجينوالف الوعي مستوايت و العربية للغة الفنولوجية اخلصائص ،( الصوت ، ادلقطع ، القافية )ولوجينالف

 . األخَت يف للفصل خالصة
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    :ولوجينالف الوعي تعريف-1

 لذا ، القراءة نتائج مستوى على اإلغلايب لتأثَته الوعي من النوع ذلذا كبَتة أعلية أعطيت ، األخَتة السنوات يف

 : منها عديدة تعاريف صلد

 بتعلم يبدأ أن عليو فالطفل ، األجبدية الكتاابت مبصطلح مرتبط قوي ذايت تعلم ميكانيزم ىو الفنولوجي الوعي

 ، الًتميز فك يف للبدأ واألصوات احلروف بُت التطابقات من كافيا عددا يكتسب مث األجبدي للرمز العام ادلبدأ

 الفنولوجي الوعي "(Zarman m, 1999 ,p197) آيل يصبح وتدرغليا بسرعة يبدأ صوت حرف التطابق ىذا

 ابلوحدات والتعامل سلتلفة أبعاد يف ابألجزاء والوعي ، الكالم مكوانت سلتلف دتييز على األفراد قدرة ىو

 Issaufalay) ''معها تفاعلي شكل يف وينمو القراءة تعلم مع يظهر وإظلا عفوي أو فطري ليس فهو ، الفنولوجية

, m 1999 , p 125). 

 الشفوية للغة الداللية غَت التقطيعية الوحدات ودتثيل إنتاج ، إدراك يف القابلية أبنو الفنولوجي الوعي يعرف كما

 . (Zorman m , 1999 ,p 139) واألصوات ، القافيات ، كادلقاطع

 طرف من الواضحة الصوتيو الوحدات من كسلسلة اللغة تقدمي يف القدرة )أبنو الفنولوجي الوعي ويعرف

 ؽليزون  content A , algeria , j , morais : أمثال ادلصطلح ىذا طوروا الذين فالباحثُت ، األشخاص

 الصويت الوعي يسمح كما ، لألجزاء كتكملة الكالم إبدراك للشخص تسمح اليت الفنولوجية ابلسلسالت الوعي

 .لألجزاء البسيط االكتشاف من رلردة بناءات تعترب اليت األصوات ابكتشاف
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 :وجي نولالف الوعي منو-2

 شعورية ال بصفة فتظهر ، الطفل عند متطورة تكون سلوكات ىناك الفنولوجية وراء ما السلوكات ظهور قبل

 ما أو   ادلقصودة غَت الفنولوجية  السلوكات فهذه ، الفنولوجية وراء ما السلوكات بظهور لو تسمح اليت ، وعفوية

 . comportement épi phonologiquesيعرفها combert , J , E  الفرنسية ابللغة ىيسم

 ضلو انتباىو يلفت الطفل جتعل اليت اللغوية التمرينات نوع من النشاطات يف الفنولوجي الوعي ظلو بداية تكون

 كما الفنولوجية وراء ما القدرات و ادلقصودة غَت الفنولوجية القدرات ؽليز غلعلو ما ىذا ، للغة الصوتية احلقيقة

  . ( combert . J.E , 1990 , p313) يقًتحو

  منو الوعي ابلقافية –أ 

  بعض فإن ، العفوية اللغوية التمرينات يف ) قافية منطلق ( استعمال خالل من األطفال أغلبية عند لوحظ

  goswani U التماثل ظلاذج مؤلفي وحسب القافية على التعرف على قادرين سنوات أربع ذو األطفال

bryant p E  تالحظ القافية يف مراحل مبكرة جدا من اكتساب القراءة، و ىي نتيجة لدراسة دتت على أطفال 

أن األطفال غَت القراء ذوي السن اخلامسة و  gowami Uادلدارس التحضَتية ، و يف جتربة أخرى أثبت ادلؤلف 

 Sprenger)أربعة أشهر قادرين على استخراج جزء من التماثالت و عندما يتعلق األمر بقافية الكلمات        

gharolles , 1996 , p 222) 

 من األطفال ذوي ثالث سنوات، الذين قاموا %20و االخرون وجودىا عند   mac leanو قد أكدوا 

 .بدراستهم لديهم الوعي ابلقافية اخلاصة ابلكلمات ادلعزولة 

ذلذا ؽلكن القول أن ظلو القافية يكون قبل الدخول ادلدرسي و ال يتطلب تعلم القراءة لنموىا بل تكتسب عن طريق 

 .دترينات لفظية، عفوية و جتارب لغوية مع احمليط الذي ػليط بو
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 :منو الوعي ابملقطع - ب

 . فنولوجية تسلسلية كبنية ولكن ، األصوات من خطية كسلسلة يعترب يعد مل ادلقطع:الثاين ادلستوى أما

 سن يف فيالحظ القافية عليو ىي كما ادلقطع ظلو فيتم ، القافية ادلقطع، : رئيسُت مكونُت من متكون وىو

القافية     و  ) اكتساهبا ؽلكن كما متنوعة لغوية جتارب خالل من وىذا، الرابعة سن يف أو أشهر وأربعة اخلامسة

  . (Zorman m, 1999 , p502)بطريقة ضمنية قبل سن التمدرس  (ادلقطع

 على أنو عبارة عن أتليف أصوات بسيط تتكون منو كلمة lumbergو يعرف كذلك ادلقطع حسب دلربمج 

ميهويب ، )واحدة أو أكثر الكلمات ادلتفق على إيقاعها التنفسي الطبيعي، و مع نظام اللغة يف صيغ مفرداهتا 

 (179 ،ص2000

إن إدراك الوعي ادلقطعي يتم التعرف عليو قبل السن ادلدرسي، و ترجع سهولة إدراكو ، يوافق فعل نطقي موحد 

 يتطور الوحدة هبذه الوعيمع سهولة عزلو أو ما دام ادلقطع وحدة صوتية مستقرة على ادلستوى اإليقاعي ما غلعل 

 كتلة اصغر أو      ، الكلمة يف تركيبية وحدة أصغر أبنو يعترب ادلقطع فإن العربية اللغة يف حىت( 129 )مكربا

 كالنرب أخرى صوتيو بظواىر مصحوبة والصوائت الصوامت من عدد من ويتكون ادلتكلم عليها يقف أن ؽلكن

 (.179 ، ص2000ميهويب، ) والتنغيم

 : منو الوعي ابلصوت –ج 

 القراءة تعلم مع متصل وينمو واضحا تعلما يشًتط األخَت فهذا ، السابقُت ادلستويُت عن ؼلتلف الثالث ادلستوى

و من خالل الدراسة  (131 )ادلقطع يف مندمج دائما ولكن منعزال يدرك ال الذي ادلقطعي غَت الصوت وعكس

 يرى أنو غلب االنتظار حىت سن اخلامسة لكي يكون اكتشاف األصوات شلكنا goswamiادلطولة ل 

(Zorman m , 1999 , p 502)   



الوعي الفونولوجي :                                                                       الثالثالفصل   

 

35 
 

بُت أن السن الثالثة و اخلامسة و النصف يظهر عند األطفال احلساسية   j rondal b bredartو حسب 

 من وىذا  ،اآلخرين النطق أبخطاء والتسلية الكلمات بعض إراداي يشوىوا أن ؽلكن أهنم مبا، للغة الصوتية ابلطبقة

 ( .179 ، ص2000ميهويب ، ) الكلمات حروفو  أصوات نطق كيفية يف تشويو أو تغيَت خالل

 ، ادلهارة ىذه تطور إىل يؤدي الذي األجبدي النظام ابالحتكاك يتطور األحيان غالب يف الصويت التحليل إن

 موزوان كالما وال لفظا اللسان حلركات تكون ولن ، التأليف يوجد وبو التقطيع بو يقوم الذي اجلوىر ىوفالصوت 

 .الصوت بظهور إال منثورا وال

 يف وتكون القافيات إنتاج ويف ، شفوية دترينات عرب الثالث السن قبل ادلقصودة الفنولوجية  الغَت األداءات فتظهر

 أي جدية األكثر وضعيات يف منو تطلب مث عائلتو أفراد أو أصدقائو مع كمحاورتو مراقبة أي بدون عفوية البداية

 .(bertin , 1999 , p303) ادلدرسة يف

 تنتمي اليت األصوات بُت التمييز على قادرا الطفل يصبح السن ىذا ففي ، مثَتة وضعيات يف بعد فيما وتالحظ

 السلسلة أبجزاء التعامل يف والوعي الفنولوجية ابلبنية ادلبكرة السلوكات ىذه يف يفكر أن رلربا وليس اللغة إىل

 واليت التقطيع يف األولية السلوكات لديو تالحظ حيث سنوات ومخس ثالث سن حىت االنتظار فيجب ، الكالمية

 .الرمزية ادلادة حتليل من الصوتية ابدلادة التعامل إىل أكثر تنتمي

 حدس على أكثر تستند واليت مقصود غَت فنولوجي نظام من ظاىرة أهنا الفنولوجية غَت السلوكات تعترب كما

 تسمح واليت اللغة نظام مظاىر لبعض واعية غَت معرفة للطفل يعطى اللغوي التقطيع وبفضل ، التفكَت على وليس

 .ضمنية بصفة الفنولوجية األجزاء بتنظيم لو

 وراء ما النشاطات لظهور ألهنا ادلقصودة غَت الفنولوجية ادلعرفة على الطفل توفَت أعلية إىل نشَت أن علينا

 ابلقصد الفنولوجية التعامالت نشاط دلراقبة إمكانيتو مث ، الفنولوجي للوعي متتالية تكون واليت الالحقة الفنولوجية
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 اخلامسة السن منذ مثَتة بطريقة تظهر فإهنا فنولوجية وراء ما السلوكات عن أما ، فعالة وبصفة مبكرا توظف اليت

 الفعال اإلجراء أو   ادلعنية الفنولوجية للمميزات الواضح التعليم يف شرط إىل تستند ال اليت تدريبية لدورات نتيجة

 .اجليد التقطيع إىل للوصول

 أن ومبا الفنولوجية وراء ما األداءات لظهور ضرورية ادلقصودة غَت الفنولوجية السلوكات فإن سالفا أشران وكما

 أن content A حسب القدرات، ىذه على الطفل وتوفَت جيدا حتدد قد ادلقصود غَت الفنولوجي التوظيف

: ظهور السلوكات ما وراء الفنولوجية عند أغلبية األطفال منذ السن ستة و سبع سنوات ؽلكن أن نعتربىا نتيجة 

ولوجي، إما إىل السن ستة و سبع سنوات عند ظهور نشاطات القراءة و نإما لنشاطات التعامل القصدي الف

 .الكتابة و استعماذلا يف تعلم اللغة األجبدية

 أو الفنولوجية وراء ما القدرة لظهور ؽلهد والذي قبلي كاكتساب تعترب ادلقصودة غَت الفنولوجية ادلهارة أن ىو ادلهم

 , fayol M , all)                    ادلقصودة غَت الفونولوجية السلوكات يف يًتسخ الفنولوجي الوعي ظلو

1999 , p402).  

 والوعي ، ابلقافية الوعي : وىي مستوايت ثالث من يتكون الفنولوجي الوعي فإن الكالسيكية النظرايت حسب

 .ادلستوايت ىذه لكل تفصيل يلي وفيما ، الصويت الوعي ، ادلقطعي

 من األطفال يف سن الثالثة ذلم وعي بقافية الكلمات ادلعزولة إال أن معارفهم % 20 أن m cleanكما يشَت 

 .الصوتية ال تسمح ذلم ابلنجاح يف اختبارات التحليل األكثر تعقدا

 و اآلخرون بدراسة طولية كانت على األطفال ذوي سن الرابعة و عشرة أشهر             libermanكما قام 

 .و اتبعوىم إىل غاية سن السادسة، فطبقت عليهم اختبارات احلساب ادلقطعي و الصويت 
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 عمليا يف اختبارات التقسيم ادلقطعي %46فاستنتج من ىذه الدراسة أنو منذ السن الرابعة صلح نصف األطفال 

 أي ادلقطعيو لكن مل يستطيع أحد أن يقوم ابلتقطيع إىل أصوات، و التفسَت يعود كما قلنا سالفا إىل أن التقسيم 

 ، و عند بلوغهم سن السادسة %17 فقط ب أصوات إىل التقطيع فكان ، النطق إىل ابلنظر ادلعزولة ادلقاطع

 % 70 يف التقطيع ادلقطعي و %90فكان )استطاع أغلبية األطفال أن ينجحوا يف االختبار بسنة مؤوية معتربة 

 (.175 ،ص1980بن عيسى ج ، )يف التقطيع الصويت 

 سن يف إال يكون ال األصوات إىل التقطيع بينما اخلامسة أو الرابعة سن يف أكثر شلكنا يكون ادلقطعي فالتقطيع 

ميهويب )           التحليل من النوع ىذا تشًتط اليت ابالختبارات الطفل احتك إذا السابعة أو والنصف السادسة

 (.250، ص 2000ش، 

 يبقى ولكن األول ادلقطع حذف حتقيق إىل يصلون سنا األصغر وحىت سنوات وسبع ستة بُت األطفال أغلبية إن

، نفس الشيء ابلنسبة ( صلاح فقط يف ىذا السن%45 )عشر الثانية السن حىت مشكال الوسط ادلقطع حذف

حلذف ادلقطع األخَت فيتحقق يف حوايل السن السابعة، و ترجع سهولتو إىل أنو يطابق إعادة بسيطة              

 ( من األطفال ذو ستة إىل سبع سنوات%80يف الكلمات ذو مقطعُت صلح )و متقاطعة للكلمة ادلقدمة 

 .ابلنسبة حلذف الصوت األول و األخَت صلده يف السن ستة و سبع سنوات

 .( صلحوا فيو90ربع أطفال من )أما احلذف يف مكان الوسط فيتحقق يف األخَت 

 فيو تدرك الذي الوقت يف ، السادسة سن يف إال تظهر ال الفنولوجي للوعي االستعمال قدرة إن عامة وبصفة

 الكتابة بشكل الطفل اتصال حالة يف إال كليا تظهر ال الفنولوجية ادلهارة ىذه content A حسب الكتابة

اللغة الشفوية ال تشًتط حتليل تقطيعي ) ادلكتوب الرمز إىل الوصول أن يعٍت وىذا ضرورية ادلهارة ىذه تكون حيث

أن احتكاك ادلكتوب لو طابع دافع  و خاص لظهور  algeria J، و يف ىذا االجتاه يفسر (للبنية الصوتية للغة
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 bertin ,    G)(   139)الوعي ذلذه البنية التقطيعية و ال توجد مهارة أخرى تشًتط ىذا النوع من الوعي 

1999 , p 303). 

 مثل أن نقول أن ويبقى ،أساسي يكون الذي السادسة السن قبل ينمو ال الكالم بوحدات الفنولوجي الوعي إن

 .السن ىذا قبل للطفل فائدة أي ؽلثل ال الوعي من النوع ىذا

 :لوجية للغة العربية نو اخلصائص الف– 3

 :(Bahloul,2003) (هبلول)  ادلّد و التضعيف ادلغاالت، يف العربية اللغة خصائص تتمثل

ابلنسبة للنحاة العرب، يشَت ىذا ادلصطلح عادة للتعبَت عن بعض الصفات اليت دتيز الصامتة        :املغاالت - 

 :و ادلتمثلة فيمايلي 

 اإلطباق ىو نطق اثنوي يضاف إىل النطق األساسي للحروف، شأنو يف ذلك تدوير الشفتُت عند :اإلطباق*

 (.91حركات ،ص)النطق ببعض ادلصواتت، و يكون األطباق بتقريب مركز اللسان من احلنك األعلى 

 . الًتقيق و ىو عبارة عن تسمُت أو تغليظ يرفق جسم الصوت و ؽلال الفم بصداه عكسو:التفخيم * 

حركات ) و ىو إرتفاع اللسان إىل احلنك مع اإلطباق أو دونو، و يقابل اإلستعالء اإلطلفاض       :اإلستعالء * 

 (.92،ص

 .اليت تعٍت تضعيف الصامتة ( ّ  ) الكتايب، يرمز ذلا ابلشدة على ادلستوى: التضعيف_

 :مضّعف ؽلكن توضيحو كمايلي/ أما على ادلستوى الصويت، فالتقابل بسيط 

أما ابلنسبة لصامتة  " طويل / قصَت "ابلنسبة لصامتة غَت إنفجارية، ىذا التقابل ينحصر يف التضاد الزمٍت 

 .انفجارية ، فهو يعود إىل مدة السكون

" َكرّب " هبا،ففي  عند التلفظ موقعها النطق أعضاء تغادر ال إذ أحادي، صوت عن عبارة ىي ادلضعفة فالصامتة

 /kabbara/لذا فمن األحسن أن نكتب  و شدتو، و النطق زمن فقط يتغَت و موقعها يف الشفتان تبقى
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" حيث : الداليل  الًتكييب ادلستوى على شليزا التضعيف عنصرا يعترب العربية اّللغة ففي ، /kab :ara/بدال من 

 ،إذ ىنا أتيت الّصامتة مّضعفة  /haddara/ ختتلف عن َحضََّر /hadara/" َحَضَر الدرس 

(Bahloul ,2003,p23)  

  : طويلة صائتة حبضور ػلدث و ، الصوامت دتديد ظاىرة ؼلص :املد - 

، فقراءة النصوص ختضع لقواعد فنولوجية خاصة، بعضها الزمة و األخرى إختيارية أو (i/:ي،/a:/:ا،/u/: و )

 :خاصة ابلقران ، و تتمثل ىذه ادلظاىر فيمايلي

/ قلو  = qul /lahu/قل لو ):  يستخدم لثقل إلتقاء فونيمُت شلاثلُت قد يكون الزم، مثال:اإلدغام 

qullahu أو شلنوع، مثل ( مللت/malaltu/ )  ،إذ ىنا ال غلب إدغام الالم األوىل مع الثانية ، أو جائزة

  ( /sarra/=sarara/سرر )مثل 

 بعض الصوامت أمام الساكن /n/ابحلرف  النطق يف ػلدث الذي التغَت يف يتمثل الرتخيم

 إذ ؽلكن ؽلكن، بصامتة أخرى غُّنية صامتة إستبدال تعٍت الغُّنية لألصوات النطق موضع جمانسة إستيعاب*

كلمتُت  حدود مستوى يف أو ambatat/أمبتت  = /anbatat/ (أنبتت) الكلمة داخل حتدث أن

 /mimbaعd /شلبعد/  min ba ع d= /بعد  من متتاليتُت

 : النظام املقطعي للغة العربية 1 -3

إن النظام ادلقطعي للغة العربية ؼلضع لبعض التعقيد، و ابلفعل فمن بُت اخلصائص   cohen( 1990)حسب 

 :اذلامة اليت دتيزه 

  (contineau,1960) (attaque)أن كل ادلقاطع تبدأ بصامتة و صامتة واحدة اليت أتخذ موضع ادلنطلق -

 .ادلقطع ةيبدا يف صائتا صلد أن كنمي ال ھمن و ة،يإجبار بصفة موجود ادلنطلق -

 (لةيطو أو ةيرقص) واحد صائتة من أكثر تقبل ال العربية اللغة مقاطع -
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 صامتة أو صائتة أما يكون ادلقطع آخر -

إال يف بعض احلاالت أين )فونيمية ، وحدات ثالثة من أكثر أو إثنُت من أقل على ػلتوي أن ؽلكن ال ادلقطع

  (ؽلكن أن صلد أربعة

 ميثل أنواع املقاطع يف اللغة العربية: 1اجلدول رقم 

 طويلة قصرية 

 : cv Cv مفتوحة

 CVC  مغلقة

CV :C 

CVCC 
و . طويلة/ مغلقة أو قصَتة /فهي تكون سواء مفتوحة : تصنف مقاطع اللغة العربية عادة حسب ميزتُت ابرزتُت

  (: v) ، و للصائتة الطويلة (c) للصامتة (v)يرمز عادة للصائتة 

 أن اللغة العربية حتتوي على مخسة أنواع من ادلقاطع، مع العلم أن ادلقطع يسمى 3اجلدول  خالل من يستخلص

مفتوحا، إذا كان ينتهي بصائتة ،و يدعى بقصَت إذا كان مفتوحا و ػلتوي على صائتة قصَتة، و يسٌت طويال إذا 

 :كان ينتهي بصائتة طويلة أو بصامتة و ىي كمايلي 

" درس" أن يتواجد يف بداية، يف وسط، يف هناية الكلمة و لكن ليس بشكل معزول ، مثال (Cv)ادلقطع -

(CVCVCV) , /darasa/. 
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 .ميثل أنواع املقاطع و موضعها يف الكلمة: (2)اجلدول رقم 

 معزول هناية وسط بداية الوضع يف الكلمة

Cv + + + + 
Cv : + + + + 

CVC : + + + + 
CV :C + + + + 
CVCC - - + + 

" ابقي"ؽلكن أن يتواجد يف بداية، يف وسط ، يف هناية الكلمة و يف شكل معزول مثال : (CV)ادلقطع 

/baaqi/ ،(CV :CV :) ، "فيل "(CV :) /fii.  

" قبل"، ؽلكن أن يتواجد يف بداية، يف وسط، يف هناية الكلمة و يف شكل معزول مثال  (CVC)ادلقطع 

/qbla/،(CVCCV) ،"خذ "،/xud/ (CVC) 

" مجيل"، ؽلكن أن يتواجد يف بداية، يف وسط، يف هناية الكلمة و يف شكل معزول مثال  (CV :C)ادلقطع 

/gamiil/،(CVCV :C) 

من bahr/،(CVCC)/" حبر"، يتواجد فقط  يف هناية الكلمة أو يف شكل معزول مثال  (CVCC)ادلقطع 

يتضح أنو ال يوجد لنوع من ادلقاطع تبدأ أبكثر من صامتة و ابلفعل ففي اللغة العربية  (5)خالل اجلدول رقم 

 crabe/ أو يف اللغة الفرنسية /trab/الفصحى ال صلد كلمات تبدأ مبقطع ػلتوي على صامتنت متتاليتُت 

,/crab/ (سلطعون) " . يف حالة حدوثو نضيف للكلمة يف بدايتها صائتة مبنطلق كما ؽلكن أن صلده يف اللغة

يسمى " ألف"، و تتشكل بذلك مقطع أويل بواسطة (attaque vocalique)العامية اجلزائرية صويت 

 و نتحصل بذلك على مقطع أويل /afla :tu :n/ (platon): مثال (prosthétique)ابإلصطناعي 

  .(Boukadida,2008,p16) (بوكديدة)مغلق و مقطع مفتوح ، 
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جزء من ىذا ادلقطع ػلتل الصدارة و . أما عن ىيكل ادلقطع فإنو مبٍت على خصائص ادلصواتت ادلتعاقبة داخلو

يسمى النواة و حتيط هبذا اجلزء وحدات و ىي النواة، و على حرف أو حرفُت أو ثالثة تكون يف ادلواقع اذلامشية، 

 (.62حركات،ص).و لكنو ػلدث ان ػلل زلل احلركة

 :مستوايت الوعي الفنولوجي- 4

 : املستوايت السطحية 4-1

 .يُظهر األطفال حساسية ضلو األظلاط الصوتية اليت تتكرر بُت الكلمات و داخل الكلمات نفسها

و قد يالحظ اشًتاك  (انر/دار)قد يدرك يف ىذا ادلستوى وجود التشاهبات الفنولوجية يف كلميت : فعلى سبيل ادلثال

 .تشًتكان يف بعض الصفات الفنولوجية  (كرسي/ كأس )كلميت 

 .مع ذلك فهو لن يتمكن من يف ىذه ادلرحلة من تفسَت أوجو الشبو اليت مت رصدىا يف ىذه الكلمات

 : املستوايت العميقة4-2

حُت وصول األطفال للمستوايت العميقة من احلساسية الفونولوجية، يصبحون قادرين على مقارنة الوحدات 

الفونولوجية و التعامل معها و التحكم فيها فقياسا على ادلثال السابق على مستوايت العميقة يستطيع الطفل 

 .و استنتاج اشًتاكهما يف فونيم واجد (كرسي/ كأس )للكلمتُت  مقارنة البنية الفونيمية

و كذا ففي ىذه ادلستوايت يكتسب الطفل القدرة على التعامل الواعي مع الكلمات، كحذف األصوات     أو 

تعديل الكلمات، و عندما تصبح ىذه ادلهارة أكثر تطورا يستطيع الطفل حتليل الكلمات أو ادلقاطع إىل مكوانهتا 

بَتثنال، ).  الفونولوجية، حيث يدرك أن كل كلمة أو مقطع متكون من سلسلة من الفونيمات ادلنفصلة

 ( .536،537،ص 2007
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 :دور املختص األرطفوين يف تنمية الوعي الفونولوجي- 5

للمختص األرطوفوين دور فعال يف تنمية و تطوير ادلهارات الالزمة لتعلم القراءة و الكتابة يف مرحلة قبل التمدرس 

 .(رغم النقص الكبَت يف الوسط العيادي اجلزائري)

فإن األطفال الذين يعانون من اضطراابت التواصل الذين يتوجهون لألخصائي ػلتاجون إىل خدمات يف تقومي 

اللغة ػلتاجون إىل تطوير استعداداهتم ما قبل ادلدرسية و من ادلتعارف عليو أن معظم األطفال الذين يتعامل معهم 

ادلختص األرطفوين ىو عرضة دلواجهة مشاكل يف التحصيل العلمي، و ابلتايل فادلختص يشجع األطفال لالنتقال 

 .إىل ادلهمات األكادؽلية الالحقة و النجاح فيها

نظرا للدور ادلهم الذي يلعبو ادلختص األرطفوين يف تنمية الوعي الفونولوجي الضروري دلهاريت القراءة           و 

الكتابة اللتان تعتربان حجر الزاوية يف النجاح يف التحصيل العلمي و األكادؽلي، فهذا الدور ينطلق من الوقاية 

مرورا ابلكشف و من مث التقييم للوصول إىل العالج الذي يكون يف سياق اللعب و أبسلوب غَت مباشر و غَت 

 .شلل ابلنسبة للطفل
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 :خالصة 

 أو أتخر وأي ، والوظيفي التكويٍت الطبيعي ظلوه مراحل مع وثيقا ارتباطا الطفل لدى الفونولوجي النمو يرتبط      

 مثل العقلية اإلعاقة ذوي على ينطبق الذي األمر ، تراجعو يف البدء أو النضج اكتمال عدم إىل يؤدي فيها ختلف

 ( لديو الفونولوجي الوعي مستوى يف ونقص ضعف من األخَت ىذا يعاين حيث ، داون مبتالزمة ادلصاب الطفل :

 النطق والضطراابت جهة من ، لديو احملدودة وادلعرفية العقلية القدرات نتيجة وىذا ) ،الصوت ادلقطع ، القافية

 .أخرى جهة من لديو والصوت والكالم

 



 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: الفصل الرابع 

 

     متهيد

 االستطالعية الدراسة -1
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  الدراسة عينة -3
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 الصعوابت  -6

     خالصة
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 :متهيد

 إىل التطرق سيتم الفصل ىذا يف و ادليادين، من ميدان أي يف ثبح أو عمل ألي أساس ادليداين اجلانب يعترب

 كيفية مث من و فيها ادلستخدمة واألدوات خصائصها و العينة اختبار طريقة حيث من االستطالعية الدراسة

 إىل الوصول هبدف البياانت حتليل يف استخدامها مت اليت اإلحصائية ادلعاجلة و األساسية، الدراسة يف تطبيقها

 .تفسَتىا و النتائج
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 :االستطالعية الدراسة-1

 فذلك متوسط ذكاء لديهم والذين اخلفيفة العقلية اإلعاقة ذوي لألطفال قبلي ابختيار قمنا البحث نباشر أن قبل

 على اإلعاقة مستوى أتثَت دلعرفة وىذا الفئة ىذه خنتار جعلنا ما قبل من فيو يبحث مل ادلختار ادلوضوع كون

 .شخصيتو على  التأثَتو الطفل دنو يف كبَتة أذنية لديو الذي الفونولوجي الوعي دنو مراحل

 :األساسية الدراسة- 2

 : الدراسة  منهج2-1

 .االختبارات وإجراء ادلقابلة أساسو الذي االرطوفونيا يف ادلتبع حالة دراسة منهج على دراستنا يف اعتمدان

 ترددان ذلك بعد ابحلاالت اخلاصة ادلعلومات على للحصول وىذا النفسية األخصائية مع مقابلة أوال أجرينا وقد

 . النفسي احلاجز وإزالة وجودان اليألفو معهم ادلقابلة وإجراء احلاالت منهم  أخذان الذي اخلاص القسم على

 فًتة وبعد حدى على حالة كل مع الفونولوجي الوعي اختبار إجراء مث األرطوفونية األخصائية مكتب ويف

 .االختبار إبعادة قمنا

 احلاالت بكل اخلاصة الشاملة اجلداول عرضنا مث مبفردىا حالة كل نتائج الثاين الفصل يف عرضنا قد ىكذا و

 . النتائج عملية لتسهيل وذلك

 : الدراسة عينة-  3

 متغَتات عدة ذلك يف راعينا مقصودة بصفة العينة اختيار مت وقد ،حاالت أربعة من البحث عينة تكونت

 : كاآليت وىي البحث نتائج على التأثر إبمكاهنا

 . متوسط عقلي ختلف من يعانون تالزمة داون م أطفال اختيار مت : اإلعاقة نوع 1-

 .سنوات 9 إىل سنوات 6 من : السن 2-

 .معا اجلنسُت اختيار مت : اجلنس 3-
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 اكتساب على ادلقدمة الربامج نوعية أتثَت لتفادي وذلك الواحد القسم إىل ينتمون العينة أفراد كل : التمدرس 4-

 .فرد أي

 .الظاىر يف نقص 5-

 .والثقايف االجتماعي ادلستوى- 6

 :  حدود الدراسة –4

 :احلدود الزمنية 

 .2019 أفريل 23 إىل 2019 جانفي 13دامت فًتة الًتبص و إجراء االختبار من 

 :احلدود ادلكانية 

 .والية مستغاًل (صالمندر)مت إجراء البحث ادليداين مبديرية النشاط االجتماعي و التضامن 

 :احلدود البشرية 

 طفل ، و يشرف على تسيَت ادلركز ادلصلحة اإلدارية ،فرقة بيداغوجية 20تتمثل القدرة االستيعابية للمركز حوايل 

 :مكونة من 

 .سلتصة أرطوفونية  -

 .سلتصة نفسانية -

 .سلتص يف علم النفس العيادي و الًتبوي  -

 : أدوات الدراسة-5

 ،بعدىا احلاالت عند الذكاء درجة لقياس،  ليجورداف(الرجل رسم)   الذكاء إختبار على البحث ىذا يف إعتمدان

 (  .القافية،ادلقطع،الصوت ) الوعي مستوايت سلتلف يقيس ،الذي ولوجينالف الوعي إختبار طبق
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 ،لديهم 21 داون متالزمة ذوي حاالت 4 لنا إبختيار األخصائية قامت للحاالت إختياران و ْتثنا يف شروعنا عند

 و سنوات(9_6 )بُت ما يًتاوح عمرىم للتمدرس، قابلُت أي(70 _55 )من قدرته درجت خفيف ذىٍت ختلف

.  طلبنا حتت ىذا

 ، أخصائيُت أرطفونيُت أخصائيُت من مكونة ابجلنة البيداغوجي ادلركز يف مرت قد احلاالت ىذهن أ علمنا قد كما

 من إختبارات عدة على إبعتمادىم ىذا ،و شخصيةلا حتليل و الذىٍت التخلف درجة لتحديدنفسيُت و أطباء 

(  . إبتدائي أوىل سنة ) مدرلة أقسام يف إدخاذلم بغية ىذا ،و(  الرجل رسم )الذكاء إختبار بينها

 رسم إختبار بتطبيق بسيط،قمنا ذىٍت ختلف ذوي ْتثنا يف عليها إعتمدان اليت احلاالت أن من حنن نتأكد وكي

 على العقلي العمر رجل،حسبنا برسم(  ب )احلالة قامت :  كالتايل النتيجة و احلاالت من دنوذج على الرجل

 قابلة بسيط، ذىٍت ختلف ،يعٍت 70 _ 55 بُت ما درجة على ،فتحصلنا 100 يف نضرب و الزمٍت العمر

 .للتمدرس

 :اختبار الوعي الفونولوجي تعريف- أ

 1999 لسنة 197رقم  ( rééducation orthophonique) ذا اإلختبار مستخلص من رللةه

قد قام  . ( le cocq. 1991 ) حيث أنشأ ىذا اإلختبار من تلك ادلوجودة يف ادلرجع zorman. M للباحث

 بنود ، و ىو إختبار 6، و تقليصو إىل (إختبار) بند 14بتعميم إختبار الوعي الفنولوجي الذي زنتوي على 

 . إعتمده قصد اإلحاطة ابدلهارات الفنولوجية لدى الطفل

و إنطالقا من ىذه الفكرة قامت الباحثة  (.. 2001دلبش، جورج و نوك ،)كما إعتمد عليو كل من الباحث  

محيدوش سليمة إبنشاء إختبارات خاصة مراعية فيها خصائص اللغة العربية ، و قد كان إختيارىا ذلذا اإلختبار 

على أساس أن اللغة العربية تعترب كذلك من النظام األّتدي و ما جعل ىذا اإلختبار ال يتطلب تكييف ، ىو الن 
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اللغة العربية حتتوي على القافيات ، ادلقاطع ، األصوات ، و ما كان عليها إال إختيار الكلمات اليت كانت من 

  .خالل كتب احلكاايت ادلقصوصة على األطفال يف القسم و كتب القراءة

و بعدىا إعتمد على ىذا اإلختبار العديد من األساتذة ، منهم األستاذة أزداو شفيقة يف تقدمي مذكرهتا لنيل 

، مع  (2011_2012)يف سنة  (الوعي الفنولوجي و سَتورات إكتساب القراءة عند الطفل)شهادة الدكتوراة 

 .تغيَت للكلمات ادلستخدمة يف اإلختبار

 االختبار تطبيق كيفية : ب

 :األول البند

 ابللغة التعليمة قدمت دفق الثقافات كل يف تستعمل القافية أن مبا ، القافيات على التعرف اختبار يف يتمثل

 وتكرارىا الكلمات ىذه على احلالة تعود : التالية الشروط تراعي االختبار ىذا يف ادلختارة فالكلمات ، العربية

 .الطبيعة دلكوانت أمساء أو أشياء أو حيواانت أمساء فهي األفعال ليس األمساء يف وتتمثل

 ادلقصود، الكلمة مع ومقارنتها ، عليها ابلتعرف للحالة تسمح حىت قافية على الكلمات ىذه تتوفر أن ورنب

 فرص إبعطائو أخطاء يف القارئ إيقاع نتفادى حىت الكلمات يف القافية تواجد مكان مرة كل يف تعبَت اذوك

 فهم من أتكدلل مبثال ترفق التعليمة كانت كما ، ادلكان نفس مرة كل يف وجود خالل من بسهولة عليها للتعرف

 : يف وتتمثل التعليمة القارئ

 " ادلقصودة الكلمة مع الطريقة بنفس تنتهي اليت الكلمة كلمات ثالث بُت من جتد أن رنب"

 .لسان ،قماش ،كلب فراش :ىو ادلثال و

 .مبحاولتُت احلاجة عند للطفل يسمح كان فكما
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 :الثاين البند

 تكون أن القافية على التعرف اختيار يف الثمانية الكلمات اختيار عند الشيء نفس ، ادلقطعي احلساب يف يتمثل

 فًتتيب ، مقاطع 3 إىل 1 بُت ما يًتاوح مقاطعها عدد يكون وأن القارئ عند ، ومتكررة معروفة كلمات من

 جيدا ادلقاطع عدد حساب يف الطفل قدرة من نتأكد حىت الكلمة يف ادلقاطع عدد حسب ختتلف الكلمات

 : ىي والتعليمة مبثال مرفقة وتكون العربية ابللغة قدمت كذلك ىي،  االختيار ىذا لتعليمة ابلنسبة

 "مقاطع ثالث ىناك ، حطب : ىو وادلثال ) ثالثة ، اثنان ، واحد ( الكلمة يف ادلقاطع عدد تقول أن رنب"

 (8)ـــــــــــــــــــــــ الكلمة  -(1)من الكلمة 

 .و رنوز للطفل زلاولتُت 

 :الثالث البند

 : ىي و فرعية اختبارات ثالث إىل ينقسم الذي ادلقطعي ابحلذف خاص

 : األول ادلقطع حذف أ

 ذات الكلمة وتعترب الكلمة من تبقى مبا الوقت بنفس ينطق وأن الكلمة من األول ادلقطع زنذف أن الطفل فعلى

 ومن ومعتادة مألوفة مرة ككل الكلمات تكون أن رنب جهة فمن ما نوعا صعبا الكلمات ارياخت وكان معٌت

 تسهيل أجل من معٌت ذات الكلمات وكانت ، احلذف وىي التقطيع عملية بعد معٌت على حتتوي أن أخرى جهة

 .النطق عملية

  "بقِتتي مبا وتنطق للكلمة األول ادلقطع حتذف أن رنب ": يف التعليمة وتتمثل

 ـــــــــــــــــــــــ ابب -ضباب: و ادلثال ىو 

 .مساء/1
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 .عشابأ/2

 .ايقوت3/

 .بطاقة4 /

 : األخري ادلقطع حذف -ب

 نفس فهي ، معٌت ذات الكلمة وتعترب احلذف عملية بعد الكلمة من األخَت ادلقطع زنذف أن الطفل على

 إىل تغَت الذي األول ادلقطع موضع يف يكمن االختالف ولكن ، األول ادلقطع ْتذف اخلاص االختبار خطوات

 أن رنب : كالتايل ىي والتعليمة ، األخَت ادلوضع إىل ادلرة ىذه انتباىو يوجو أن الطفل على وكان األخَت ادلوضع

 ." تبقى مبا وتنطق للكلمة األخَت ادلقطع حتذف

حل  ــــــــــــــــــــــــــــ-حلوى : كان وادلثال

 .ربيع 1/

 .حرب2 /

 .بطة 3/

 .برد 4/

 : الوسط ادلقطع حذف -ج

 الذي ادلوضع يف فقط ختالفالا نمكي ولكن ، السابقُت ابالختبارين اخلاصة تلك مع نفسها ادلتبقية فاخلطوات

 التعليمة ودتثل ، احلذف عملية بعد معٌت ذات تكون اليت الكلمة من تبقى مبا ينطق أن وعليو ن الوسط يف أصبح

 " تبقى مبا وتنطق ، الوسط ادلقطع حتذف أن رنب " يف

 شر ــــــــــــــــ-شعَت :ىو وادلثال
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 .حريق 1/

 .سلم2 /

 .خجل 3/

 .جديد 4/

 :الرابع البند

 النطق بداية يف تتشابو واليت ، جهة من معروفة ادلختارة كلماتو كانت والذي ، الصوامت على التعرف يف يتمثل

 كنا أي األصوات نفس الكلمات لغة أن كما ، أخرى جهة من الصوت سلارج نفس ذلا األحيان بعض يف أو

 الكلمة إال ، والكسرة ، الضمة ، الفتحة وىي سلتلفة ْتركة ولكن نفسو الصوت الكلمة بداية كل يف نضع

 نفسها الصوت ىي أبهنا وإدراكها دتييزىا على القارئ قدرة دلعرفة وذلك دتاما سلالف بصوت كانت اليت ادلقصودة

 الكلمة مرة كل يف لو ادلقدمة كلمات ثالث بُت من رند أن القارئ على فكما ، احلركة يف فقط ختتلف أهنا إال

 احلي السمعي التمييز على الطفل قدرة منلنتأكد  و ىذا، ادلقصودة الكلمة مع الصوت بنفس تبدأ ال اليت

 : ىي والتعليمة ، الكلمات كل بداية يف ادلختلفة األصوات على للتعرف

 " ادلقصودة الكلمة مع الصوت بنفس تبدأ ال اليت الكلمة كلمات ثالث بُت من جتد أن رنب "

كسل  ، ورقة ، كتاب / كرة :ىو وادلثال

 . لإلجابة زلاولتُت وللقارئ

 

 

 



اإلجراءات المنهجية  للدراسة  :                                                        الرابعالفصل   

 

54 
 

 : اخلامس البند

 الصوت لنا يسمى أن الطفل فعلى ، أصواهتا بداية يف ختتلف كلمات فهي ، األول الصامت بتسمية يتعلق الذي

 الكلمات بو تبدأ الذي الصوت تنطق أن رنب " : ىي والتعليمة ، مرة كل يف بكلمة اجملرب لفظ بعد األول

 : التالية

 " ف " فتاة : ىو وادلثال

 : السادس البند

 مبا ينطق وأن األول الصامت زنذف أن مبهمتُت يقوم أن الطفل على ادلرة ىذه يف ، الصوامت ْتذف اخلاص

 حىت الطفل نطق عملية من تسهيل لفرض معٌت ذات كلمات تقطيعها بعد الكلمات وتعترب ، الكلمة من تبقى

 : تبقى مبا وتنطق للكلمة األول للصوت حتذف أن رنب " يف التعليمة وتتمثل ، كان خطأ أي يف نقع ال

 "سائل رسائل" : ىو وادلثال

 (8)ــــــــــــــــــ الكلمة -(1)الكلمة 

 كما أن للقارئ زلاولتُت لإلجابة 

 تكون الطفل إجابة أن كما اجملرب طرف من شفوية بصفة التعليمة تقدم حيث شفواي االختبار إجراء يكون و

 بكل ومكيف جاىز مكتب يف وذلك مبفردىا حالة كل أي فرداي االختبار ىريج كما ، شفوية األخرى ىي

 ) مكتوب سند أي وبدون شفواي جترى االختبارات فكل ( اتم والًتكيز اذلدوء ىناك يكون حىت الشروط

 . اختبار كل يف ادلقدمة الكلمات وحسب ، القارئ ومحاس انتباه حسب فيوظف اإلجراء لوقت وابلنسبة
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 يف صعوبة وجدوا الدين األطفال عند ،الصامت ، القافية مثل التقنية الكلمات بتجنب قمنا للتعليمة تقدمينا وعند

 قدرهتم عدم وعند زلاولة يف احلق ذلم وادلختربين طرفنا من مقدم مثالُت أو مبثال يرفق اختبار كل يفو  ، فهمها

 .إخفاقا تعترب فإهنا الثانية احملاولة يف اإلجابة على

 : احلسابطريقة

 ( :الصحيحة و اخلاطئة ) كلمة لكل ادلئوية النسبة حساب– 1

.  احلاالت عدد على نقسمها مث 100 يف نضرهبا ( اخلاطئة)  الصحيحة اإلجاابت عدد

 ( :اخلاطئة )الصحيحة اإلجاابت جمموع حساب– 2

 الكلي اإلجاابت رلموع على نقسمها النتيجة ،و 100 يف نضرهبا مث(  اخلاطئة )الصحيحة اإلجاابت عدد جنمع

 .النهائية النتيجة على ،لنتحصل( معا اخلاطئة و الصحيحة اإلجاابت عدد يعٍت )عليو ادلتحصل

 :الصعوابت -6

 : من بُت الصعوابت اليت وجدانىا يف البحث 

 . رفض بعض األابء احلضور– 1

 .رفض بعض ادلختصُت األرطفونيُت استقبالنا للًتبص- 2

 .(ادلتمدرسُت)صعوبة يف إرناد احلاالت - 3

صعوبة يف التعامل مع احلاالت و صعوبة يف فهمهم علينا كوهنم يدرسون يف قسم سلتلط مع عدة اضطراابت، - 4

 . و ىذا كان يشكل عائق لدى احلاالت يف فهمناretard montaleكأطفال التوحد و التأأتة و  

 .كما رأينا معاملة بعض ادلربيات لألطفال معاملة دنيئة غَت لبقة- 5
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 :خالصة

 و           النظري اجلانب مع تكاملها و ارتباطها مدى من التأكد ىو ادليدانية الدراسة ىذه من الرئيسي اذلدف

 اإلحصائية كاألدوات التحليل يف التقنيات بعض على تعتمد أهنا إذ العلمي، البحث أساس ىي التطبيقية الدراسة

 على اإلجابة إىل هتدف ادليدانية الدراسة ىذه أن كما عليها احملصل النتائج صحة مدى تثبت اليت االختبارات و

 أساليب و أدوات ابستخدام عليها احملصل البياانت حتليل يتم و ةالفرضي صحة مدى ىلع و البحثية اإلشكالية

 .سلتلفة



 

 عرض و حتليل و مناقشة النتائج:الفصل اخلامس

      متهيد

 احلاالت  تقدمي -1

 حتليلها و النتائج  عرض -2

 العام  استنتاج -3

     خالصة
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 :متهيد

 توصل مت اليت و ادلستخدمة األدوات نتائج استعراض خالل من ذلك و البحث لنتائج عرضنا الفصل ىذا يتناول

 الوعي مستوى على التعرف هبدف إحصائية معاجلة معاجلتها مت حبيث العينة أفراد استجاابت خالل من إليها

 . متالزمة داوناألطفال عينة لدى الفونولوجي
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 :احلاالت تقدمي-1

 سنوات ، يعيش يف أسرة متكونة من والدين و أربعة إخوة، ولدين           6 مسَت ،ذكر، عمره :احلالة األوىل -

 .و بنتُت و ىو األخَت بينهم من حيث العمر

كان محل األم عادي حبيث متت الوالدة حبالة طبيعية و مل حيدث أي مشكل من حيث الوالدة ، لقد متت يف 

 .أواهنا مع وجود صراخ للطفل و مل يتعرض لإلختناق ،و مل يتم إنعاشو 

، و بداية الكالم (سنة و نصف)سن وضعية ادلشي : أما ابلنسبة للنمو النفسي احلركي للحالة مسَت كان كالتايل

 .(سنتُت)، مدة اندماجو يف ادلركز (سنة و نصف)كانت عندما كان يبلغ من العمر 

 3مسَت طفل كثَت التحرك و ىو جالس على الكرسي حبيث كان ال يطبق التعليمة من ادلرة األوىل، حىت نكررىا 

 .مرات و ىذا بصعوبة، ابإلضافة إىل أنو يعاين من قلة الًتكيز و االنتباه

القافية، احلساب ادلقطعي ، حذف )عرض نتائج اإلجاابت الصحيحة و اخلاطئة للحالة األوىل يف كل البنود 

ادلقطع األول ، حذف ادلقطع األخَت، حذف ادلقطع الوسط، التعرف على الصوامت ، تسمية الصامت األول 

 (،حذف الصوامت 
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  :1جدول 

 البند اخلاص ابلتعرف على القافيات الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  غبار

 x  دواء

  x حقول

 X  مزيج

 X  سيوف

 x  فأس

  X ظالم

  x دجاج
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 :2جدول 

 البند اخلاص ابحلساب ادلقطعي الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x بيض

 x  بن

 X  أسد

 X  صف

 x  بكاء

 x  دار

 X  حوت

 x  كرسي

 :3جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع الكلمات 

 اخلاطئة الصحيحة

  x مساء

 x  أعشاب

 X  ايقوت

 X  بطاقة
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 :4جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع األخري الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  ربيع

 x  حرب

 X  بطن

 X  برد

 :5جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع الوسط الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  حريق

 x  سلم

 X  خجل

 X  جديد
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 :6جدول 

 البند اخلاص ابلتعرف على الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  زجاج

 x  غراب

 X  نسمة

 X  ملك

  X كأس

 X  شباك

 X  عصفور

 X  صورة
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 :7جدول 

 البند اخلاص بتسمية الصامت األول الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  شلر

 x  اتجر

 X  جوع

 X  ريف

 X  شرفة

 X  حافلة

  X منلة

 X  طعام
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 :8جدول 

 البند اخلاص حبذف الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  مشاعر

  x جدار

 X  حبَتة

 X  مساحة

 X  عمال

 X  بشر

 X  جراحة

 X  زلبة

 أوالد    و 3 سنوات ، تعيش يف أسرة متكونة من والدين و أربعة إخوة، 8 سارة  ،أنثى ، عمرىا :احلالة الثانية 

 .بنت و ىي البنت ما قبل األخَت

كان محل األم عادي و كانت الوالدة طبيعية يعٍت يف وقتها احملدد، و حىت الطفل ولد بشكل طبيعي، مل يتعرض 

 .ألي اختناق، صرخ عند والدتو و مل يتم إنعاشو

، و كذلك بداية الكالم (سنة و نصف)سن وضعية ادلشي : أما ابلنسبة للنمو النفسي احلركي لسارة كان كالتايل

 .( سنوات3)، مدة اندماجها يف ادلركز (سنة و نصف)كانت عندما كانت تبلغ من العمر 

سارة طفلة خجولة جدا ، خاصة مع الغرابء ، يف البداية وجدان صعوبة يف التعامل معها و ىذا ما شكل لدينا 

عائق يف طريقة التواصل و إلقاء التعليمة عليها ، حبيث كانت دائما تنظر إىل األسفل كي ال تضع عينها على عيٍت 
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و تركز معي ، و لكن بعد عدة حصص و زلاوالت استطعنا أن نكسر حاجز اخلجل و بدأت تتصرف أبرايحية 

 . أكثر معنا 

القافية، احلساب ادلقطعي ، حذف )عرض نتائج اإلجاابت الصحيحة و اخلاطئة للحالة الثانية يف كل البنود 

ادلقطع األول ، حذف ادلقطع األخري، حذف ادلقطع الوسط، التعرف على الصوامت ، تسمية الصامت 

 (األول ،حذف الصوامت 

  :1جدول 

 البند اخلاص ابلتعرف على القافيات الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x غبار

  x دواء

 x  حقول

 X  مزيج

  X سيوف

 x  فأس

  X ظالم

 x  دجاج
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 :2جدول 

 البند اخلاص ابحلساب ادلقطعي الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x بيض

  x بن

 X  أسد

 X  صف

 x  بكاء

  x دار

 X  حوت

 x  كرسي

 :3جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع األول الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x مساء

  x أعشاب

 X  ايقوت

 X  بطاقة
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 :4جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع األخري الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x ربيع

 x  حرب

 X  بطن

  X برد

 :5جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع الوسط الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x حريق

 x  سلم

 X  خجل

 X  جديد
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 :6جدول 

 البند اخلاص ابلتعرف على الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  زجاج

  x غراب

 X  نسمة

 X  ملك

  X كأس

 X  شباك

 X  عصفور

 X  صورة
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 :7جدول 

 البند اخلاص بتسمية الصامت األول الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  شلر

  x اتجر

 X  جوع

 X  ريف

  X شرفة

 X  حافلة

 X  منلة

 X  طعام
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 :8جدول 

 البند اخلاص حبذف الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  مشاعر

 x  جدار

 x  حبَتة

  X مساحة

  X عمال

 X  بشر

  X جراحة

  X زلبة

كان محل . سنوات، يعيش يف أسرة متكونة من والدين أخوين، أخ واحد و ىو الصغَت9دمحم، عمره : احلالة الثالثة

األم عادي، و كانت الوالدة طبيعية يف أواهنا، حىت الطفل ولد حبالة طبيعية و مل يتعرض الختناق، عند والدتو 

 .صرخ بشكل عادي، و مل يتم إنعاشو يعٍت ال يوجد مشكلة يف الوالدة من حيث األم و الطفل

، و بداية الكالم كانت (سنة و نصف)أما ابلنسبة للنمو النفسي احلركي حملمد كان كالتايل، سن وضعية ادلشي 

 . سنوات3عندما بلغ من العمر 

دمحم طفل ىادئ يف نفس الوقت عصيب و يتصرف يف بعض األوقات بشغب، يعٍت مثال، عندما أشرع يف إلقاء 

التعليمة عليو يبدأ برمي األشياء ادلوضوعة على ادلكتب و ىذا فعل مقصود لكي ال يعمل معي، و لكن بعد أن 

أتكلم معو و أحاول أن أنبهو و أجعلو يركز معي ببعض احليل كإعطائو ورقة و ألوان للرسم،بعدىا يقوم ابلعمل 

 .معي، و لكن وجدان صعوبة يف اإلجابة حبيث قمنا بعدة طرق لكي يستطيع تلقي التعليمة و فهمها بعض الشيء
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القافية، احلساب ادلقطعي ، حذف )عرض نتائج اإلجاابت الصحيحة و اخلاطئة للحالة الثالثة يف كل البنود 

ادلقطع األول ، حذف ادلقطع األخري، حذف ادلقطع الوسط، التعرف على الصوامت ، تسمية الصامت 

 (األول ،حذف الصوامت 

  :1جدول 

 البند اخلاص ابلتعرف على القافيات الكلمات 

 اخلاطئة الصحيحة

 x  غبار

  x دواء

 x  حقول

 X  مزيج

 X  سيوف

  x فأس

 X  ظالم

 x  دجاج

 

 

 

 :2جدول 
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 البند اخلاص ابحلساب ادلقطعي الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x بيض

  x بن

  X أسد

 X  صف

 x  بكاء

  x دار

 X  حوت

 x  كرسي

 :3جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع األول الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x مساء

 x  أعشاب

 X  ايقوت

  X بطاقة

 

 :4جدول 
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 البند اخلاص حبذف ادلقطع األخري الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  ربيع

 x  حرب

  X بطن

 X  برد

 :5جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع الوسط   الكلمات 

 اخلاطئة الصحيحة

  x حريق

 x  سلم

 X  خجل

 X  جديد

 

 

 

 

 

 :6جدول 



عرض و تحليل و مناقشة  النتائج :                                                 الخامسالفصل   

 

75 
 

 البند اخلاص ابلتعرف على الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  زجاج

  x غراب

 X  نسمة

 X  ملك

 X  كأس

  X شباك

  X عصفور

 X  صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :7جدول 
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 البند اخلاص بتسمية الصامت األول الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x شلر

 x  اتجر

  X جوع

 X  ريف

  X شرفة

 X  حافلة

 X  منلة

 X  طعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8جدول 
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 البند اخلاص حبذف الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  مشاعر

  x جدار

  X حبَتة

 X  مساحة

 X  عمال

 X  بشر

  X جراحة

 X  زلبة

 : احلالة الرابعة

 سنوات، تعيش يف أسرة متكونة من والدين و أربعة إخوة، بنتُت و ولدين، و ىي البنت 9أمساء، أنثى، عمرىا 

 .األخَتة يف األسرة

كان محل األم عادي كما متت الوالدة يف أواهنا، و لكن كانت والدة قيصرية ، كما تعرض الطفل إىل إختناق عند 

 .الوالدة ، حيث أنو مل يقم ابلصراخ، و ىذا ما تطلب إسعافو إىل اإلنعاش

أما ابلنسبة للنمو النفسي احلركي ألمساء كان كالتايل، سن وضعية ادلشي سنتُت و نصف، بداية الكالم عندما 

 . سنوات، مدة اندماجها يف ادلركز سنتُت3بلغت من العمر 

أمساء طفلة كثَتة اذلدوء، قليلة احلركة، تعاين من مشكل الًتكيز و تشتت اإلنتباه، وجدان صعوبة معها يف تلقي 

 . التعليمة ، و لكن إستجابت لنا بعد عدة حصص و زلاوالت 
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القافية، احلساب ادلقطعي ، حذف )عرض نتائج اإلجاابت الصحيحة و اخلاطئة للحالة الرابعة يف كل البنود 

ادلقطع األول ، حذف ادلقطع األخري، حذف ادلقطع الوسط، التعرف على الصوامت ، تسمية الصامت 

 (األول ،حذف الصوامت 

  :1جدول 

 البند اخلاص ابلتعرف على القافيات الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  غبار

  x دواء

  x حقول

  X مزيج

 X  سيوف

  x فأس

 X  ظالم

 x  دجاج
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 :2جدول 

 البند اخلاص ابحلساب ادلقطعي الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x بيض

  x بن

  X أسد

 X  صف

  x بكاء

  x دار

 X  حوت

 x  كرسي

 :3جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع األول الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x مساء

 x  أعشاب

  X ايقوت

  X بطاقة
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 :4جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع األخري الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

  x ربيع

  x حرب

 X  بطن

 X  برد

 :5جدول 

 البند اخلاص حبذف ادلقطع الوسط الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  حريق

  x سلم

 X  خجل

 X  جديد
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 :6جدول 

 

 الكلمات

 البند اخلاص ابلتعرف على الصوامت

 اخلاطئة الصحيحة

 x  زجاج

 x  غراب

 X  نسمة

  X ملك

 X  كأس

  X شباك

  X عصفور

 X  صورة
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 :7جدول 

 

 الكلمات

 البند اخلاص بتسمية الصامت األول

 اخلاطئة الصحيحة

 x  شلر

 x  اتجر

 X  جوع

  X ريف

 X  شرفة

  X حافلة

 x  منلة

 X  طعام
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 :8جدول 

 البند اخلاص حبذف الصوامت الكلمات

 اخلاطئة الصحيحة

 x  مشاعر

  x جدار

 X  حبَتة

  X مساحة

 X  عمال

 X  بشر

 X  جراحة

 X  زلبة

 :حتليلها و النتائج عرض-2

 :القافيات على ابلتعرف اخلاص األول البند 1-

 أعطينا اجلدول ىذا ففي القافيات، على بتعرف اخلاص البند يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل :1 رقم اجلدول

كانت عدد  (غبار) كلمة يف مثال كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت ادلئوية،فالكيفية نسبتها كلمة لكل

 مث نقسمها على عدد احلاالت الذين كانوا 100 لتتحصل على 100 و اليت نضرهبا يف 1اإلجاابت الصحيحة 

 لتكون النتيجة 100 إجاابت كذلك نضرهبا يف 3،و ابلنسبة لإلجاابت اخلاطئة كانت 25 لتكون النتيجة 4

 و بنفس الكيفية ربصلنا على النسبة ادلئوية للكلمات 75 لتتحصل على 4 و اليت نقسمهما على احلاالت 300

 .السبعة
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 : التحليل الكمي-

 :القافيات  على بتعرف اخلاص االختبار يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل1 : رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %75 %25 (غبار)الكلمة األوىل 

 %25 %75 (دواء)الكلمة الثانية  

 %50 %50 (حقول)الكلمة الثالثة 

 %75 %25 (مزيج)الكلمة الرابعة 

 %75 %25 (سيوف)الكلمة اخلامسة 

 %50 %50 (فأس)الكلمة السادسة 

 %50 %50 (ظالم)الكلمة السابعة 

 %75 %25 (دجاج)الكلمة الثامنة 

 %59.375 %40.625 اجملموع

: التحليل الكيفي  -  

 القافيات على ابلتعرف اخلاصة اخلاطئة اإلجاابت نتائج مع متقاربة كانت الصحيحة اإلجاابت نتائج أن نالحظ

 إجابة 13 ب كانت اليت الصحيحة اإلجاابت عدد جبمع النتيجة تلك على ربصلنا و 40.625 ىي فالنسبة

 االختبار يف عليها مث نقسمها على رلموع اإلجاابت الكلي ادلتحصل 1300 لنتحصل على 100مث نضرهبا يف 

 كان لبندا أن خاصة و احلاالت بعض طرف من ادلطلوب فهم على يدل ما ىذا. نتيجةال إىل لنتوصل 32 ىي و

 يف خاصة انتباىو يركز الطفل صلد حيث اإلجراء تعيق مشكلة أي ذبنب و احلالة فهم من للتأكد دبثال مرفوق
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 فكانت .ادلقصودة الكلمة مع الطريقة بنفس تنتهي اليت الكلمة جيد حىت الكلمات بُت ابدلقارنة ليقوم الكلمة هناية

-حقول/ يف كلمات 50و بنسبة / دواء-حذاء/ يف كلمات 75 إىل الكلمات بعض يف النجاح نسب تصل

 الن وىذا .اجليدة و ادلتفوقة احلاالت لبعض ابلنسبة الشيء بعض سهال كان االختبار فان/ فأس-رأس/-/خيول

 أن حيث متأخرة، مرحلة يف لكن و الشفوية التمرينات خالل الطفل عند صلدىا ادلقصودة غَت الفونولوجية األداة

 لالطف لدى مطول وقت يتطلب انو إال عائلتو أفراد مع زلاولة عند ذلك يتحقق عفوي األول يف القافيات نطق

 منها يعاين اليت التعلم صعوابت نتيجة ىذا و العادي ابلطفل مقارنة ،ابلقصد فيها لتحكما يستطيع ال حىت داون

 .الصوتية النطقية لالضطراابت ابإلضافة

 ربصلنا اليت و 59.375 ب  قدرتالنجاح، نسبة عن كثَتا تبتعد ال بنسبة فكانت اإلخفاق نسب عن أما

 اليت نقسمها 1900 فتحصلنا على 100 اجابة، مث نضرهبا يف 19نتكا و ،اخلاطئة اإلجاابت جبمع عليها

  و نتحصل يف األخَت على تلك النتيجة و ىذا يرجع إىل بعض 32على رلموع اإلجاابت الكلي الذي قدر ب 

الكلمات اليت تنتهي بصوت يتشابو تقريبا يف النطق مع الكلمة ادلقصودة و ىذا ما سبب لدى احلالة اخللط      

و / شعر/و لكن كانت إجابتو / غبار/فاإلجابة الصحيحة ىي / خبار: /مثال.و عدم التميز السمعي بُت الكلمات

 ألنو وجد صعوبة يف التمييز بُت األصوات و إجياد خاصة الكلمة اليت تنتهي بنفس الطريقة 25كانت نسبتها ب 

فاعتمد على الصوت األخَت فقط و يرجع السبب إىل نقص الًتكيز و الوعي يف بعض الكلمة اليت تنتهي بنفس 

فاعتمد على الصوت األخَت فقط و يرجع السبب إىل نقص الًتكيز و الوعي يف بعض الكلمات و ضعف .الطريقة

الذاكرة ابإلضافة إىل االضطراابت النطقية و الصوتية على العموم ونقول أن البند حقق يف رلملو نتائج متقاربة 

بدليل النسبة ادلئوية ادلتحصل عليها يف النجاح و اإلخفاق ،و ذلذا أوجب اإلثراء ادلعجمي األول للطفل و ىذا 

عن طريق التحاور و تبادل األفكار بُت الطفل و زليطو و أيضا عن طريق التعلم و الكتابة علي طريقة أشكال 

اليت ىدفت إىل معرفة الفروق الدالة بُت و (2002)األمر الذي دعت إليو دراسة عزة عبد الفتاح . اللعب الرمزي
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الذكور و اإلانث ذوي اإلعاقة يف كل من االستعداد القرائي أي شكل من أشكال اللعب الرمزي يف عالقتو 

ابلوعي الفونولوجي حيث طبق ىدا االختبار يف الدراسة ، وكانت النتائج احملصل عليها قد قدرت نسبة النجاح و 

حبيث جاءت الدراسة ابن مستوي الوعي الفونولوجي عند أطفال داون منخفض  (%75 و%25)اإلخفاق ب 

 .ابلنسبة للقافية وادلقطع والصوت عند كال اجلنسُت

 :ادلقطعي ابحلساب يتعلق الثاين البند

 من خانة كل ففي ، ادلقطعي ابحلساب اخلاص بندال يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل  :02  رقم اجلدول

 كلمة يف مثال : كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ، ادلئوية نسبتها كلمة لكل وضعنا اجلدول

 مث نقسمها على عدد 100 لنتحصل على 100 و اليت نضرهبا يف 1 الصحيحة اإلجاابت عدد كانت كرسي

 لتكون النتيجة 100 إجابة نضرهبا يف 3 و النسبة لإلجاابت اخلاطئة كانت % 25 لتكون النسبة 4احلاالت 

 و بنفس الكيفية ربصلنا على النسبة %75 و اليت نقسمها على عدد احلاالت األربعة لنتحصل على 300

 .ادلئوية للكلمات السبعة
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 :التحليل الكمي -

  ادلقطعي ابحلساب اخلاص االختبار يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل :2 رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %0 %100 (بيض)الكلمة األوىل 

 %25 %75 (بن)الكلمة الثانية  

 %50 %50 (أسد)الكلمة الثالثة 

 %100 %0 (صف)الكلمة الرابعة 

 %75 %25 (بكاء)الكلمة اخلامسة 

 %25 %75 (دار)الكلمة السادسة 

 %100 %0 (حوت)الكلمة السابعة 

 %75 %25 (كرسي)الكلمة الثامنة 

 %56.25 %43.75 اجملموع

 : يفيالتحليل الك

 وقد 43.75 % ب وقدرت اإلخفاق نسبة عن كثَتا تبتعد ال كانت بندال ىذا يف النجاح نسبة أن نقول

 على ربصلنا 100 يف نضرهبا مث 14 ب قدرت اليت الصحيحة اإلجاابت عدد جبمع النتيجة تلك على ربصلنا

 .النهائية النتيجة على األخَت يف لنتحصل إجابة 32 وىو الكلي اإلجاابت رلموع على نقسمو مث 1400
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 ثالث إىل مقطع من خيتلف كان الذي الكلمة يف ادلوجودة ادلقاطع عدد مرة كل يف يذكر أن الةاحل على فكان

 ذبرى كانت احلساب فعملية الكلمة يف ادلقاطع عدد حسب خيتلف الكلمات ترتيب وكان مقطعُت أو مقاطع

 .الطاولة على أو األصابع على

 ذلك ويرجع% 75 ب /بن/ كلمة ويف   100 %ب ، /بيض/ :التالية الكلمات يف أكثر النجاح نسبة وكانت

 ،كما قدرت نسبة و سهل عزلو، و كما أن اكتسابو ال يتطلب تعلم الشكلموحد منطقي فعل ادلقطع كون

 اليت اخلاطئة اإلجاابت عدد جبمع عليها وادلتحصل النجاح نسب مع متقاربة نسبة وىي %56.25 ب اإلخفاق

 مث نقسمها على رلموع اإلجاابت الكلي لالختبار أي 1800 فتحصلنا على 100 مث نضرهبا يف 18 كانت

 إجابة و نتحصل يف األخَت على النتيجة النهائية، فمن خالل ىذه النسبة الحظنا أن الطفل وجد صعوبة يف 32

  و %100ب / حوت/ و يف %100ب / صف/الوعي بوحدة ادلقطع فيما يتعلق ابلكلمات من نوع 

 .%75ب / كرسي/

ادلشكل الذي وقع فيو احلاالت عندما يتعلق األمر ابدلقطع من نوع احلركة و السكون ال يدركون على أنو مقطع 

واحد بل على أنو يعتقد بعض احلاالت أن التنوين حرف و يرجع سبب ىذه الصعوابت إىل معاانة طفل متالزمة 

داون من مشاكل يف اسًتجاع الكلمات من ادلعجم الداخلي أو اضطراب يف النطق إضافة إىل صعوابت التعلم 

خاصة الصعوبة يف القراءة  ادلتعلقة بتعريف وحدة ادلقطع و حساهبا و تقطيعها يف سلتلف الكلمات و ىذا ما جاء 

واليت اىتمت ابلكشف عن الوعي الفونولوجي لألطفال من خالل قياس  (2007)يف دراسة فَتوسي و آخرون

 وىدا %80القدرات القرائية من الناحية الفونولوجية للكلمة ، وقد قدرت نسبة النجاح          و اإلخفاق ب

نتيجة اآلن القدرات القرائية من الناحية الفونولوجية عند أطفال متالزمة داون منخفضة يف كل مستوايت الوعي 

   .الفونولوجي القافية ادلقطع والصوت
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 : األول ادلقطع حذف

 أعطينا اجلدول ىذا ،ففي األول ادلقطع حبذف اخلاصلبند ا يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل  :3رقم  اجلدول

د عد كانت ( مساء )كلمة يف مثال كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ادلؤوية نسبتها كلمة لكل

 تكون األربعة احلاالت عدد على نقسمها مث 400 على لنتحصل 100 يف نضرهبا اليت 4 الصحيحة إلجاابتا

 الكيفية وبنفس  حساهبا بدون نسبتها وتكون  %0  كانت اخلاطئة لإلجاابت وابلنسبة % 100 النسبة

 .الثالثة كلماتلل ادلئوية النسبة على ربصلنا

 :التحليل الكمي -

 األول ادلقطع حبذف اخلاص البند يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل: 3 رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %75 %100 (مساء)الكلمة األوىل 

 %75 %25 (أعشاب)الكلمة الثانية  

 %75 %0 (ايقوت)الكلمة الثالثة 

 %50 0% (بطاقة)الكلمة الرابعة 

 %68.75 %31.25 اجملموع

 :التحليل الكيفي

 عدد جبمع النتيجة ىذه على وربصلنا منخفضة نسبة وىي  31.25% ب االختبار ىذا يف النجاح نسبة قدرت

 رلموع على نقسمها مث 500ي عل وربصلنا 100اجاابت مث نضرهبا يف 5ب  قدرت اليت الصحيحة اإلجاابت
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 معظم فهم عدم يفسر ما ىذا النتيجة تلك على األخَت يف نتحصل و 16 وىي لالختبار الكلي اإلجاابت

 معٌت شكليل الكلمة من تبقى دبا والنطق األول ادلقطع حذف استطاع اآلخر البعض أن إال ، ةتعليملل احلاالت

 ال األول ادلقطع على التعرف أن كما % 100 بنسبة ، /ماء/ ، /مساء/ : مثل النطق عملية سهل،ىدا ما ما

 .كلمةال تقطيع دون األول ادلقطع حبذف فقط تكتفي فهي احلالة من أكثر عمل يتطلب

 اإلجاابت جبمع عليها وادلتحصل النجاح بنسبة مقارنة مرتفعة نسبة وىي % 68.75 فكانت اإلخفاق نسبة أما

 اإلجاابت رلموع على نقسمها مث 1100 على نتحصل و 100 يف ضرهبان مثة إجاب 11ب قدرت واليت اخلاطئة

 فكان /أعشاب/ كلمة يف خاصة ادلشكل كان قد و،النتيجة تلك على األخَت يف لنحصل 16 لالختبار الكلي

 75 %كانت ونسبتها النطق يف صعوابت سبب ما ) أعشاب ( األساس ىذا على األول ادلقطع حيذف البعض

 .والسكون احلركة نوع من مقطع يعترب ) ع ( وأن ، اخلاطئة اإلجاابت نم 

، احلاالت يعرفو مل ما ىذا / ع/ ىو األول وادلقطع /عشاب/ ،/ أعشاب/ الطريقة هبذه حيذف أن عوض فالطفل

 عليو أكدت ما ىذا و .النطق يف ومشكل الفهم يف صعوبة وكذا االنتباه تتوتش الًتكيز قلة الحظنا وكذلك

و %30) ،و قد قدرت نتائج الدراسة ابلنسبة للنجاح و اإلخفاق ب         (2006) هللا عبد عادل دراسة

وقد كانت منخفضة ودلك اآلن ادلستوي اللغوي مقًتن دبستوي الوعي الفونولوجي و دبا أن ادلستوي  (70%

اللغوي لألطفال كان منخفض فان مستوي الوعي الفونولوجي ذلؤالء األطفال منخفض يف كل مستوايت القافية 

 .ادلقطع والصوت

 : األخري ادلقطع حذف

 اجلدول ىذا ففي ، األخَت ادلقطع ابحلذف اخلاص االختبار يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل4 :رقم اجلدول

 ( حرب) كلمة يف مثال كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ، ادلئوية نسبتها كلمة لكل أعطينا

 احلاالت عدد على نقسمها مث 100 على لنتحصل 100 يف نضرهبا واليت ، الصحيحة اإلجاابت عدد كانت
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 100 يف نضرهبا كذلك إجاابت 3 كانت اخلاطئة لإلجاابت وابلنسبة  25 %النسبة لتكون 4 كانوا الذين

 على ربصلنا الكيفية وبنفس  75  %على لنتحصل األربعة احلاالت على نقسمها واليت 300 النتيجة لتكون

 . الثالثة للكلمات ادلؤوية النسبة

 :التحليل الكمي -

 األخري ادلقطع ابحلذف اخلاص االختبار يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل : 4 رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %50 %50 (ربيع)الكلمة األوىل 

 %75 %25 (حرب)الكلمة الثانية  

 %75 %25 (بطن)الكلمة الثالثة 

 %75 %25 (برد)الكلمة الرابعة 

 %68.75 %31.25 اجملموع

 :التحليل الكيفي -

 عدد جبمع النتيجة تلك على ربصلنا  31.25% ب قدرت النجاح نسبة أن نقول أن ديكن االختبار ىذا يف

 على نقسمها مث 500 على وتتحصل 100 يف نضرهبا اليت إجاابت 5 ب قدرت اليت الصحيحة اإلجاابت

 الطفل إدراك عدم على يدل ىذا النهائية النتيجة على األخَت يف لنتحصل 16 لالختبار الكلي اإلجاابت رلموع

 عدم إىل ابإلضافة 50 % نسبة /ريب  ربيع/ الكلمة مثل منخفضة نسبة كانت ولقد بسهولة األخَت للمقطع

 األخَت ادلوضع على الًتكيز ونقص النطق يف بشكل وكذا السمعي اإلدراك يف وصعوبة انتباىو توجيو على القدرة

 .ادلقصود وادلقطع حذف على القدرة عدم وابلتايل الكلمة من



عرض و تحليل و مناقشة  النتائج :                                                 الخامسالفصل   

 

92 
 

 يف نضرهبا اليت إجابة 11 ب قدرت اليت اخلاطئة اإلجاابت عدد جبمع عليها فتحصلنا اإلخفاق نسبة عن أما

 على األخَت يف لنتحصل 16 الكلي اإلجاابت رلموع على نقسمها مث 1100 على بذلك لتتحصل 100

 راجع ىذا و % 75 نسبة /حرب/ مثل الكلمات معظم يف اإلخفاق فكان  68.75% وىي اإلخفاق نسبة

 األخَت ادلقطع حيذف أن فبدل االنتباه و الًتكيز نقص و متالزمة داون الطفل منو يعاين الذي النسيان مشكل إىل

 .التنوين : مثل السمعي اإلدراك يف صعوبة كذلك و األول ادلقطع حبذف يقوم

 .فقط احلذف على بل النطق بعملية يهتم ال ىنا فهو /حربن/ الطريقة هبذه الكلمة يسمع فهو /حرب/ مثل

 : الوسطي ادلقطع حذف

 اجلدول ىذا ففي ، الوسط ادلقطع حبذف اخلاص بندال يف عليها احملصل ادلؤوية النسب ديثل 5 : رقم اجلدول

 ) حريق (  كلمة يف مثال كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ، ادلؤوية نسبتها كلمة لكل أعطينا

 األربعة احلاالت على نقسمها مث 200 على لنتحصل 100 يف نضرهبا واليت 2 الصحيحة اإلجاابت عدد كانت

 النتيجة لتكون 100 يف نضرهبا كذلك إجاابت 2 كانت اخلاطئة لإلجاابت وابلنسبة  50 %النسبة لتكون

 للكلمات ادلئوية النسبة على ربصلنا الكيفية وبنفس  50% على لنتحصل 4 احلاالت على نقسمها واليت 200

 .الثالثة
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 :التحليل الكمي -

 الوسط ادلقطع ابحلذف اخلاص البند يف عليها احملصل ادلؤوية النسب ميثل 5:رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %50 %50 (حريق)الكلمة األوىل 

 %75 %25 (سلم)الكلمة الثانية  

 %75 %25 (خجل)الكلمة الثالثة 

 %100 %0 (جديد)الكلمة الرابعة 

 %75 %25 اجملموع

 :التحليل الكيفي

 والنطق الوسطي ادلقطع إلجياد ادوجو تركيز يتطلب األخَت فهذا السابقُت االختبارين عكس االختبار ىذا

 ألن مطول وقت يستغرق أنو إىل إضافة ، ىو مشكل الرئيسي الذي يعاين منو طفل داونوىذا للكلمة الصحيح

 4 الصحيحة اإلجاابت عدد فكانت  25 %النجاح نسبة كانت وقد ، ذىنيا بذلك القيام تتطلب ادلهمة ىذه

 يف لنتوصل 16 وىي لالختبار الكلي اجملموع على نقسمها مث 400 على وربصلنا 100 يف ضربناىا مث إجاابت

 جد /جديد/ كلمة يف  جدا أي منعدمةمنخفضة النسبةت فكان  25% وىي النهائية النتيجة إىل األخَت

 مقاطع إىل تقطيعها مث ذىنيا الكلمة حفظ تتطلب ألهنا احلاالت على صعبة كانت  ىنافادلعاجلة25%  بنسبة

 ليست العمليات وىذه شفهيا اإلجابة ويعطي هبما يتلفظ مث تبقي ما ويدمج فيحذفو الوسط ادلقطع على ليتعرف

 .العقلية لقدراتو نتيجة داون الطفل متناول يف
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  100 يف ونضرهبا إجابة 12 ب كانت واليت اخلاطئة اإلجاابت عدد جبمع قمنا اإلخفاق بنسب يتعلق فيما أما

 النسبة على لنتحصل 16 أي ابالختبار اخلاص الكلي اإلجاابت رلموع على نقسمها مث 1200 على لنتحصل

 إجياد يف لصعوبة وىذا احلاالت كل فيها يتوقف مل حيث 10 %0بةالنس كانت/جديد/،ويف كلمة  %75

 ، الًتكيز ونقص االنتباه قلة إىل يرجع وىذا ، عشوائية إجابة فيعطي الصحيح النطق مث وحذفو الوسط ادلقطع

 و الذاكرة مستوى على مشكل أي الكلمة اسًتجاع يف ومشكل النطق يف اضطراب ، السمعي اإلدراك يف صعوبة

 النمو مستوى من للرفع التدرييب الربانمج ةيفعال معرفة على يعمل اليت هللا عبد عادل دراسة إليو دعت ما ىو

سنوات  (8-6)،وكدا دراسة ليمونس اليت قامت بتطبيق بطارية على أطفال عمرىم مابُت الطفل لدى اللغوي

لتقييم مهارات الوعي الصويت وإنتاج الكالم والذاكرة السمعية والبصرية ،وقد أشارت النتائج إيل أن أطفال داون 

لديهم سلاطر يف صعوابت القراءة ومشكل علي مستوي الذاكرة السمعية البصرية بسبب اخنفاض ادلهارات ادلعرفية 

 .،و أكدت الدراسة علي وجود ضعف للوعي الفونولوجي

 : الصوامت على ابلتعرف اخلاص البند

 خانة كل يف وضعنا ، الصوامت على ابلتعرف اخلاص بندال يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل 6: رقم اجلدول

 ( كلمة يف مثال كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ، كلمة لكل ادلئوية النسبة اجلدول من

 عدد على نقسمها مث  200 على لنتحصل 100 يف نضرهبا اليت 2 كانت الصحيحة اإلجاابت عدد ) غراب

 يف تضرب إجاابت 2 ب كانت اخلاطئة لإلجاابت والنسبة 50 % النسبة لتكون 4 اكانو الذين احلاالت

 الكلمة وبنفس 50%على لنتحصل األربعة احلاالت على نقسمها اليت والنتيجة 200 النتيجة لتكون 100

 .السبعة للكلمات ادلئوية النسبة على ربصلنا
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 :التحليل الكمي -

 الصوامت على ابلتعرف اخلاص االختبار يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل 6: رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %100 %0 (زجاج)الكلمة األوىل 

 %50 %50 (غراب)الكلمة الثانية  

 %100 %0 (نسمة)الكلمة الثالثة 

 %50 %50 (ملك)الكلمة الرابعة 

 %50 %50 (كأس)الكلمة اخلامسة 

 %50 %50 (شباك)الكلمة السادسة 

 %50 %50 (عصفور)الكلمة السابعة 

 %100 %0 (صورة)الكلمة الثامنة 

 %68.75 %31.26 اجملموع

 :التحليل الكيفي 

 100  يف نضرهبا اليت إجاابت 10 الصحيحة اإلجاابت عدد قدرت حيث  31.26% النجاح نسبة بلغت

 يف لنتحصل 32 وىي ابالختبار اخلاص الكلي اإلجاابت رلموع على نقسمها واليت 1000 على لنتحصل

 . النهائية النتيجة تلك على األخَت

 قدرهتم ولعدم إلجيادىا تركيز أكثر تتطلب ألهنا الصوامت على للتعرف األربعة احلاالت توصل عدم على يدل ما

 اجيد يستوعبوا مل أهنم إال الثانية احملاولة من استفادهتم من الرغم فعلى ، األصوات بُت السمعي التمييز على



عرض و تحليل و مناقشة  النتائج :                                                 الخامسالفصل   

 

96 
 

 تتشابو اليت الكلمات عند األول الصوت يف خاصة بينهما فيما ابدلقارنة ويقوموا منها يتأكدوا حىت الكلمات

 ىي الصحيحة وإجابتهم50%  نسبةب كانت ، /خروف – غراب/ ،/ خطوط- خزانة: /مثال النطق يف تقريبا

 أنو حيث ادلختلفة احلركات برغم الصوت بنفس بدايتها كانت اليت الكلمات على يتعرفوا مل أهنم إال ، غراب

 .احلركة غَتت إذا حىت نفسو يبقي الصوت أن يدركوا مل احلاالت معظم

 يف ضربت واليت 22 ب اخلاطئة اإلجاابت عدد فيو بلغت واليت  68.75 % فكانت اإلخفاق نسب عن أما

 النهائية النتيجة تلك إىل لنتوصل 32 لالختبار الكلي اجملموع على نقسمها مث 2200 على لنتحصل 100

 أو            اإلبدال أو احلروف قلب يف مشكل  والًتكيز نقص بسبب احلاالت تلقتها اليت الصعوابت ،وترجع

 الصوت بنفس تبدأ كلها أن على إجابتهم كانت ،/ قفة ، قطار ، كاس ، قلم :/  الكلمات يف مثال احلذف

 فكانت ، /مقابلة ، مصباح ، نسمة ،معلب / الكلمات يف /ب/ و / م/ و /ك / /ق /  بُتيفرقوا ومل" ق "وىو

 لكون األخطاء ىذه وترجع / ك / وىو الصوت نفسب تبدأ كلها الكلمات أن العتقادىم100%  ،نسبتها

 أكرب صعوبة فيها وجد اليت والكلمة ، هبا النطق وكيفية األصوات سلارج  حولمعلومات على تتوفر ال احلاالت

 أن احلاالت كل اعتقدت فقد % 100 اإلخفاق نسبة كانت اليت ، /سلحفاة ، سحر ، صورة ، سقف/ ىي

 :التالية ابلعمليات احلاالت قيام لعدم يرجع السبب و /س/ بصوت تبدأ الكلمات

 مث ادلقارنة و التمييز بعملية القيام و الداخلي ادلعجم من اسًتجاعها بعد ىذا و ذىنية بصفة الكلمات صورت-

 صوت كل أن يعرف  داون الفالطفل.السمعي التمييز يف صعوبة شكل الذي األمر ،الصوامت على التعرف

 .النطق انحية من األخر صوتال عن خيتلف

 :األول الصامت بتسمية ادلتعلق البند

 اجلدول ىذا ففي ، األول الصامت بتسمية اخلاص بندال يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل7: رقم اجلدول

 كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ، االختبار يف ادلوجودة للكلمات ادلئوية النسب كل قدمنا
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 نقسمها مث 100على لنتحصل 100 يف نضرهبا اليت 1 كانت الصحيحة اإلجاابت عدد ) منلة ( كلمة يف مثال

 نضرهبا كذلك إجاابت3 كانت اخلاطئة لإلجاابت والنسبة  25% النسبة لتكون ، األربعة احلاالت عدد على

 ربصلنا الكيفية وبنفس 75% على لنتحصل األربعة احلاالت على نقسمها واليت 300 النتيجة لتكون 100 يف

 . السبعة للكلمات ادلئوية النسب على

 :التحليل الكمي

  األول الصامت بتسمية اخلاص البند يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل 7: رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %75 %25 (شلر)الكلمة األوىل 

 %75 %25 (اتجر)الكلمة الثانية  

 %75 %25 (جوع)الكلمة الثالثة 

 %75 %25 (ريف)الكلمة الرابعة 

 %50 %50 (كأس)الكلمة اخلامسة 

 %75 %25 (شرفة)الكلمة السادسة 

 %75 %25 (منلة)الكلمة السابعة 

 %100 %0 (طعام)الكلمة الثامنة 

 %87.125 %21.87 اجملموع
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 :التحليل الكيفي

 اإلجاابت اجملموع بضرب قمنا حيث %21.87 ب قدرت واليت منخفضة النجاح نسبة أن إىل نشَت

 يف لنتوصل إجابة 700لنتحصل علي32 ،الكلي اإلجاابت رلموع على النتيجة نقسم مث 100 يف 7الصحيحة

  .النتيجة تلك إىل األخَت

 الصوت لفظ إعادة احلالة على كان فقد ، كبَتا اتركيز يتطلب ومل إجياد سهل شلا األول موضع يف كان فالصوت

 نسبة فكانت األول الصوت لفظ يف سهولة احلاالت بعض فوجدا ،/ طعام ، منلة ، شلر/ : مثل للكلمة األول

 . %50الكلمات ىذه يف النجاح

 100  يف25اخلاطئة اإلجاابت رلموع بضرب أوال قمنا %78.125 ب ادلقدرة اإلخفاق نسبة عن أما

 يف لنتحصل إجابة (32 )بند ابل اخلاص الكلي اإلجاابت رلموع على النتيجة تلك قسمنو1500لنحصل علي 

 ،/ حافلة ، ريف ، جوع ، اتجر:/ التالية الكلمات يف الصعوابت كانتو ،النهائية النتيجة تلك على األخَت

 للكلمة األول ابلصوت يلفظ وأن ادلقطع عن خيتلف ال الصوت أن احلاالت بعض اعتقد فقد  25% نسبةب

 بعديعي  مل نوأ نتأكد جيعلنا ما ىذا /ح / ر  /ج / ت / موحد نطقي كفعل يعتربه أو ، ادلقطع أساس على

 صوت ونفس الشئ ىنا يعترب  / ا/ حىت ألن الصوتىو  فقط ح، / حافلة/ الكلمة أن يدرك وال الصوت بوحدة

 الوعي عدم وكذلك الصوتية واالضطراابت النطق اضطراابت إىل نسبة ويرجع األخرى للكلمات ابلنسبة

 ،للصوت الفيزايئية ابخلصائص

 ، وادلقطع القافية وحدات عن خيتلف ألنو عليو التعرف فيصعب القراءة يف القراءة يف مهم جد يعترب الصوت ألن

 إىل تؤدي واليت وادلكتوبة الشفهية اللغة بُت عالقة وإنشاء الرموز وتعلم القراءة الكتساب أساسي شرط فهو

 طريق عن إال ىذا يتم وال واألصوات احلروف بُت التطابقات ابكتشاف تسمح اليت الفونولوجية الوساطة استقرار

 على ركزت اليت (2008) جارول و ورش دراسة إليو ىدفت ما وىو وادلكتوبة الشفوية اللغوية التمارين تكثيف



عرض و تحليل و مناقشة  النتائج :                                                 الخامسالفصل   

 

99 
 

متالزمة داون وقد قدرت نتائج الدراسة ،نسبة اإلخفاق والنجاح ب  الطفل لدى القرائية القدرات دلعرفة القراءة

وقد كانت منخفضة،كما جاء يف دراسة لكونوا و آخرون اليت ركزت علي تقييم الوعي  (75%و %25)

 نتيجة دراسة الوعي الفونولوجي لديهم كما أكدت علي .الفونولوجي وعالقتو دبهارات القراءة لدي عينة من داون

        .االرتباط القوي بُت الوعي الفونولوجي ومهارات القراءة

 : الصامت حبذف اخلاص البند

 وضعنا اجلدول ىذا ففي ، الصوامت حبذف اخلاص بندال يف عليها احملصل ادلئوية النسب ديثل :8 رقم اجلدول

 ، /عمال/ كلمة يف مثال ، كالتايل كانت النسب على هبا ربصلنا اليت فالكيفية ، ادلئوية نسبتها كلمة لكل

 4 احلاالت على نقسمها مث 100 على لنتحصل 100 يف نضرهبا واليت 1 ، الصحيحة اإلجاابت عدد كانت

 الكيفية وبنفس 75 %النسبة تكون وابلتايل 3 كانت اخلاطئة لإلجاابت وابلنسبة % 25 النسبة لتكون

 .السبعة للكلمات ادلئوية النسبة على ربصلنا
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 :التحليل الكمي

 الصوامت حبذف اخلاص البند يف عليها احملصل ادلئوية النسب ميثل :8 رقم اجلدول

 النسب ادلئوية الكلمات

 اإلجاابت اخلاطئة اإلجاابت الصحيحة

 %100 %0 (مشاعر)الكلمة األوىل 

 %25 %75 (جدار)الكلمة الثانية  

 %75 %25 (حبَتة)الكلمة الثالثة 

 %50 %50 (مساحة)الكلمة الرابعة 

 %75 %25 (عمال)الكلمة اخلامسة 

 %75 %25 (بشر)الكلمة السادسة 

 %50               %50          (جراحة)الكلمة السابعة 

 %75 %25 (زلبة)الكلمة الثامنة 

 %65.625 % 34.37 اجملموع

 :التحليل الكيفي

 يف11 الصحيحة اإلجاابت بضرب قمنا حيث منخفضة نسبة كانت وقد 34.37%النجاح نسبة بلغت 

 إىل األخَت يف لنتوصل إجابة 32ي أي الكلاإلجاابت  اجملموع على سم النتيجةنق مث 1200لنحصل علي 100

 .نتيجةال تلك
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 : كلمة مثل األول ادلوضع يف كان الذي الصامت حذف عملية يف ادلتمثلة ،سهلة التعليمة أن من الرغم فعلى

 يف خاصة األطفال منها يعاين اليت النطق لصعوبة ادلهمة إصلاز يف تتوفق مل احلاالت أن إال ، (راحة )، جراحة

 نسبة عن أما .ويسقي/موسيقي وكلمة ،/ لةئأ /عائلة / ،مثل معٌت دون لتصبح الكلمة من األول الصامت حذف

 100 يف نضرهبا واليت إجابة 21 اخلاطئة اإلجاابت عدد كانت حيث 65.625% ب كانت اليت اإلخفاق

 مستوى إىل األساسي ادلشكل ويرجع 1100 أي النتيجة تلك إىل األخَت يف لنتوصل 32 على ةالنتيج قسمنا مث

 عشوائيةال خاصة احلذف يف مشكل كذلكو ، حي أو ، حرة احلذف بعد ، حبَتة الكلمة نطق ،حبيث كان النطق

 وكذلك، وداللتها الكلمات معٌت يف يؤثر الذي األمر واخللط واإلبدال النطقية االضطراابت إىل ابإلضافة ،

متالزمة  األطفال عند يوجد ىذا جانب إىلو احلساب وعسر الكتابة رسع القراءة عسر يف ادلتمثلة التعلم صعوابت

 عملية خيص وفيما .احلذف على فقط انتباىهم نركز األحيان أغلب ففي واالنتباه الًتكيز يف كبَت نقص داون

 نتائج ىلإ ابلنظر ، جدا وقليلة منخفضة كانت النجاحات أن نقول ولكن عشوائية بصفة ينطقون صلدىم ، النطق

 للقراءة تدرييب برانمج لغياب نتيجة القراءة يف ادلنخفض ادلستوى على يدل وىذا جدا مرتفعة كانت اليت اإلخفاق

،واليت ىدفت إيل معرفة فعالية الربانمج  (2006 )الفتاح عبد عادل دراسة عليو ركزت ما ىذا و مبكر تدخل و

 و قد ،التدرييب للتدخل ادلبكر يف تنمية الوعي الفونولوجي لألطفال واختبار اثر دلك علي مستوي منوىم اللغوي 

 .وقد كانت نسبة الوعي الفونولوجي منخفضة (%70 و%30)قدرت نتائج اإلخفاق و النجاح ب 

 :العام استنتاج-3

 صياغة وبعد ، متالزمة داون الطفل عند الفونولوجي الوعي مستوى عن الكشف إىل الدراسة ىده سعت

 ، عليها ادلتحصل النتائج من وانطالقا ادلناسبة اإلحصائية األساليب على وابالعتماد واختبارىا البحث فرضيات

 الوعي اختبارات تطبيق بعد وىدا الذكر السابقة والدراسات النظري اجلانب إىل استنادا وتفسَتىا وعرضها

 والدي  النشاط االجتماعي والتضامن صالمندر مستغاًلدلركزمتالزمة داون  األطفال من عينة على الفونولوجي
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 دبتالزمة ادلصاب عند الفونولوجي الوعي مستوى أن إىل توصلنا اجلنسيُت كال من حاالت أربعة عددىم كان

 مراحل يف بستكت مل ألهنا منخفضة كانت القافية على تعرفال نسبة إن الحظنا قدحبيث  خنفضم داون

 على التعرف إىل احلاالت تتوصل مل كما لديو واللغوي العقلي النمو أتخر نتيجةداون  الطفل لدى مبكرة

 احلساب عسر مثل منها تعاين اليت التعلم صعوابت نتيجة وىدا واحلذف الذىٍت احلساب انحية من ادلقاطع

 ىدا يف ادلنخفضة النسبة عليو تدل ما وىدا والسكون احلركة نوع من ادلقطع وابخلصوص والكتابة القراءة وعسر

 إال ، األخَت ادلوضع وخاصة األول ادلوضع من ادلقاطع حذف يف ادللحوظ التفوق بعض من ابلرغم و االختبار،

 ولكن ،لإلعاقة ادلصاحبة النطقية االضطراابت نتيجة منخفضة كانت الكلمات من تبقى دبا النطق عملية أن

 . دلك يف ققةادلح اإلخفاق نسبة توضحو الذي األمر ،احلاالت على جدا صعبا ادلقطع حذف يبقى

 الكلمات أصوات بداية بُت التمييز لعدم نتيجة أيضا منخفضة الصوامت على التعرف نسبة كانت كما      

 تسمية خيص وفيما احلاالت لدى األصوات بُت السمعي التمييز لصعوبة وىدا النطق يف تقريبا ادلتشاهبة خاصة

 كوحدة الصوت بوحدة بعد يعوا مل  متالزمة داوناألطفال وان منخفضة نسبة أن الحظنا فقد األول الصامت

 الصوت تدرك كانت األحيانض بع يف احلاالت أن إال مكثفة لغوية مترينات يتطلب الذي األمر ،معزولة رلردة

 . النطق حروف يف خاصة ،الصوت أساس على وليس موحد نطقي فعل انو على

 أن إال والنطق احلذف انحية من مرتفعة اإلخفاق نتائج كانت فقد األول الصوت حذف انحية من أما      

 . األول الصوت حذف  يفاحلاالت على سهل األول ادلوضع

 واألخَت األول يف ادلقاطع حذف واختبارات ادلقطعي احلساب ،القافية اختبارات يف أن نقول أن علينا اذل      

 يف وادلقطع ابلقافية الوعي اكتساب وعدم عليو التعرف صعوابت نتيجة منخفضة نسبتها كانت الكلمة وسط مث

 اختبار يف كذلك ، لديو واللغوي العقلي منوال أتخر إىل راجعة ألسبابمتالزمة داون  الطفل لدى مبكرة سن

 انو على الصوت يدرك متالزمة داون طفل كان حيث وواضح مكثف تعليم يشًتط الذي األول الصوت تسمية
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 وكان احلرف أساس على الصوت فيعترب ،األول الصامت تسمية اختبار يف دلك من وأتكدان نطقي فعل

 . حرف انو على والصوت ادلقطع الطفل فيدرك ادلد أصوات يف أساسا ادلشكل

 إىل لكذ ويعود االنتباه وتشتت تركيزالو الوعي اخنفاض إىل استنتجتاه ما خالل من الصعوابت تلك وترجع

إيل  ابإلضافة والوضعيات الكلمات سلتلف يف الوحدات تلك على والتعرف الوعي تعزز اليت التمرينات نقص

 ادلعلومات ومراجعة التعليم يف ستمراريةالا وجود لعدم  متالزمة داوناألطفال عند النسيان ومشكل الذاكرة ضعف

 . السابقة والدروس

أطفال  عند الفونولوجي الوعي يلعبو الذي ادلهم الدور على يركز ألنو جديد ادلوضوع ىذا يعترب أخرى جهة ومن

 على تساعده اليت ،ومنطقية نظامية طريقة على تعتمد جديدة مناىج عن البحث اوجب ابلتايلأو  متالزمة داون

 ،الوعي ىدا منو يف تساىم حىت ةاللغوي النشاطات شىت يف ادلختلفة وادلعاجلات الوعي وحدات يف التحكم

 . لديو واللغوي ادلعريف اجلانب على االجيايب التأثَت وابلتايل
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 :خالصة

 الذي األمر،االختبارات كل يف احلاالت معظم عن اإلخفاق بنسبة مقارنة منخفضة النجاح نسبة كانت لقد

 ،التحسن بعض ربقيق من الرغم على االختبارات ىذه ربتوي ما عن فكرة يكونوا مل احلاالت أن نعتقد جعلنا

 النجاح نتائج أن إال األول الصامت حذف اختبار مثل ما نوعا مقبولة االختبارات نتائج بعض كانت حيث

 ادلشاكل بقيت و السكون و احلركة نوع من يادلقطع احلساب اختبار يف خاصة كبَت اخنفاض يف كانت الكلية

 الوعي من النوع ىذا تعزز اليت ادلكثفة اللغوية التمارين وجود عدم إىل ذلك يرجع و ،الصوت خيص فيما نفسها

 ابإلضافة  متالزمة داونأطفال منو يعاين الذي النسيان مشكل و ،أشهر 3 يدوم الذي الدراسي االنقطاع خالل

 .ادلاضية الدروس مراجعة عدم إىل
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: االقرتاحات 

: يف ضوء نتائج الدراسة نوصي مبايلي 

 إلقاء الضوء على دراسة الوعي الفونولوجي لدى أطفال متالزمة داون و إجراء املزيد من البحوث        و – 1

. الدراسات اخلاصة ابلوعي الفونولوجي لدى هذه الفئات

إعداد برامج تدريبية و سلوكية و عالجية للوعي الفونولوجي لدى ذوي متالزمة داون مما يعانون اإلعاقة - 2

. العقلية هبدف حتسني الوعي القونولوجي لديهم 

 تنويع األدوات املستخدمة يف تدريبات الوعي الفونولوجي ملتالزمة داون كاستخدام وسائل العرض املرئية و – 3

. املسموعة



 

 خامتـــة
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: خامتة

لقد أصبح موضوع الوعي الفونولوجي حمل اىتمام الكثري من الباحثني و كل ابحث اختار موضوع دراسة خاص 

بو، و تطرقنا يف دراستنا إىل مستوى الوعي الفونولوجي لدى أطفال متالزمة داون، و كانت الدراسة على أطفال 

 . سنوات، مبديرية النشاط االجتماعي والتضامن صالمندر مستغامن 9 سنوات إىل 6ترتاوح أعمارىم من 

و من خالل حتليلنا لنتائج الدراسة و مناقشتها توصلنا إىل أن مستوى الوعي هلذه الفئة منخفض، حيث تربز ىذه 

و تكثيف ىذه التمارين نظرا  (القافية، الصوت ،املقطع)النتائج يف أمهية دور تدريبهم على التمارين الفونولوجية 

 .لالضطراابت املصاحبة اليت يعانون منها، و من بينهم ضعف الذاكرة و نقص التمييز السمعي و صعوابت التعلم

 .و تبقى ىذه النتائج احملصل عليها حمصورة على احلاالت اليت درسناىا و ال ميكن تعميمها على كل احلاالت

و يف األخري نتمىن أن نكون قد وفقنا يف إجناز ىذا البحث املتمثل يف دراسة مستوى الوعي الفونولوجي لدى 

الطفل املصاب مبتالزمة داون، و قدمنا ما يكفي بضرورة و تسليط الضوء على ىذه الفئة، ألهنا حباجة ماسة إىل 

 .    مساعدة التكفل األرطفوين من خالل خلق أدوات و وسائل تقييمية ذات خصائص مميزة تسمح بذلك

 



 

 املراجع و املصادر
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 :العربية ابللغة املراجع 1-

 .األردنية اجلامعة ، العالج و التشخيص ،اللغة و الكالم اضطراابت :(2005) الزريقات فرج هللا عبد إبراىيم

 .عمان ،التوزيع و للشرق أسامة دار ،الطفل عند النمو سيكولوجية  (:2001: )عثمان إبراىيم

 ادلطبوعات ديوان ،ادلراىق و الطفل عند العقلية و النفسية االضطراابت( 2005: ) ميموين معتصم بدرة

 .اجلزائر ،اجلامعية

 .اجلزائر ،اجلامعية ادلطبوعات ديوان ،اللغوي النفس علم يف حماضرات( 1980: )عيسى بن

 .مصر ،القاىرة ،للنشر غريب دار ،العقلية اإلعاقة( 2005:) ماجدة الدين هباء

 ،اإلسكندرية مركز ،اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال سيكولوجية( 2002 : )السيد الرزق عبد خالد

 .التوزيع و للنشر بيد مؤسسة ،اخلاصة االحتياجات ذوي أسرة ضغوط و احتياجات( 2008 ):الغين عبد خالد

. التدريس يف الرتبيةمناىج واساليب  (2003 ):اخلطيب مجال واحلديدي مين 

 عكنون بن ،ادلركزية الصحة اجلامعية ادلطبوعات ديوان ،النمو نفس علم إىل مدخل (2007: ) زاين سعد

 .اجلزائر

 .القاىرة ،الشرق زىراء مكتبة ،اخلاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية( 2001: ) الرمحن عبد سليمان

 ادلصابني لألطفال ادلختلفة النمو جمالت بتحسني عالقتو و ادلبكر التدخل( 2003: ) وشاحي دمحم نور مساح

 .القاىرة ، داون متالزمة أبعراض

 .الرايض ،داون متالزمة و طفلك (2006: ) السويد الرمحن عبد

 .السعودية ،ادلراىقة و الطفولة يف السلوكية ادلشكالت ( 2005: )العيسوي الرمحن عبد

 .ادلتحدة اإلمارات ،العني ،العقلية اإلعاقة( 2000: ) واآلخرون ، طاوي السر العزيز عبد
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 .السعودية العربية ادلملكة ،حامد دار ،الذىنية و العقلية اإلعاقة (2007: ) فرج حسني اللطيف عبد

 ذوي لدى السلوكية ادلشكالت ضبط يف الرمزي التعزيز أسلوب استخدام فاعلية ( 2006: ) العسرج هللا عبد

 .الرايض ،النسائية النهضة مجعية ،داون متالزمة

 .مصر اجلامعة، شباب مؤسسة و ،النمو النفس علم (2004: )النور عصام

 وائل دار ،األسرة على أتثريىم و اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال (2000: ) هللا فصر الرحيم عبد عمر

 .للنشر

 .اإلسكندرية ،اجلامعية ادلعرفة دار ،النفسي العالج (2005: )الرمحن عبد العيسوي

 .اجلامعية ادلكتبة ،اإلسكندرية ، )ادلراىقة و الطفولة( النمو نفس علم(2000: )دمحم رمضان القذايف

 .القاىرة لكتاب

 .األردن عمان ،التوزيع و للنشر الصفاء دار ،للطفل االجتماعية التنشئة( 2006: ) اآلخرون و ،الشناوي دمحم

 ،القاىرة ،للنشر العربية النيل جمموعة ، 1 ط ،الرعاية برامج و ادلفهوم العقلية اإلعاقة ،النصر أبو مدحت

2005 

 .جدة ،هتامة دار ،ادلراىقة اىل الطفولة من النمو ( 1984: ) مجيل دمحم منصور

 .مصر ،الكلمة بنية و الصويت ادلقطع( 2000: )ميهويب

متالزمة داون ،حقائق وارشاد مدينة الشارقة  (2002)يوسف دمحم فوزي وبورسكي ابروسواف كفاشي 

 .للخدمات االنسانية

 .متوفرة غري ادلعريف ابجلانب خاصة الفونولوجي الوعي ميدان يف العربية ابللغة ادلراجع إن :مالحظة-

: املراجع ابللغة األجنبية 

BREPART, S, RONDAL(1997) : L’ANALYSE DU LANGAGE CHEZ CANADA. 
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HOUDE, O, ALL(1998) : VOCABULAIRE DE SCIENCES CIGNTIVE.  
L’ANFANT, MARDAGA. 

LA ROUSSE. 

LARCIER. 

LEMAIRE, P, ( 1999) : LA PSYCHOLOGIE COGNTIVE, ED, DEBOECK ET 

ROSTIN, C, (1989) : LE DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCE, ED, 

SILLANY N, (1989) : DICTIONNAIRE DE PSYCHOLOGIE, PARIS LIBRAIRIE 

ZUMANE, (1991) : LA REVELATION HANDICAP, TOULOUSE. 

: اجملالت ابللغة األجنبية– 3  

BERTIN, G, RETAILEAU, I CONZALEZ, C, (1999) : APPROCHE 

REEDUCATIVE DE LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE D’UNE ENFANT 

PRE SENTANT UNE DYSPHASIE ET UNE DYLEXIE, REEDUCATION 

ORTHOPHONIQUE. 

DORTIER, J, (1997, 1998) : LA REVOLUTION COGNTIVE, SCIENCES 

HUMAINES. 

FOURNIE, S, MONJAUSE, LA MENOIRE DE TRAVAIL, REEDUCATION 

ORTHOPHONIQUE. 

HOUDE, O, ALL,( 1998) : VOCABULAIRE SCIENCE COGNITIVES, PARIS 

PUF. 

SANTOS, R,( 2007) : CONSCIENCES PHONOLOGIQUE, REFLEXION 

GLOSS. 



 :املصادر و املراجع 

112 

 

: املذكرات- 4

الوعي الفونولوجي وسريورات القراءة عند الطفل ،دراسة طولية تتبعية من بداية :( 2011،2012)ازداو شفيقة 

. السنة اويل ابتدائي ايل بداية الثانية ابتدائي ،اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف االرطوفونيا

دراسة الوعي الفونولوجي ضمن نشاط تعلم القراءة عند األطفال اجليدي :)2002،2003)محيدوش سليمة 

. القراءة من السنة الرابعة، مذكرة لنيل شهادة ادلاجيسرت

. القلق لدى أم الطفل ادلصاب مبتالزمة ، مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسرت  : (2011،2012)منريي جنية 
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الرسم النموذجي للحالة  5
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