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 وتقديرشكر 

 والصالة والسالـ عمِ أشرؼ األىبٓاء والهرسمٓف ىبٓىا هحهد بف عبدالحهد اهلل رب العالهٓف 

البد لىا وىحف ىخطو خطواتىا وصحبً وهف تبعٍـ بإحساف إلِ ٓوـ الدٓف. آلةوعمِ  اهلل

األخٓرة فْ الحٓاة الجاهعٓة هف وقفة ىعود إلِ أعواـ قضٓىاٌا فْ رحاب الجاهعة هع أساتذتىا 

ؿ الغد لتبعث األهة هف ء جٓباذلٓف بذلؾ جٍودا كبٓرة فْ بىاالكراـ الذٓف قدهوا لىا الكثٓر 

وقبؿ أف ىهضْ تقدـ اسهِ آٓات الشكر واإلهتىاف والتقدٓر والهحبة إلِ الذٓف حهموا جدٓد 

 إلِ الذٓف هٍدوا لىا طٓرؽ العمـ والهعرفة إلِ جهٓع أساتذتىا األفاضؿأقدس رسالة فْ الحٓاة 

هتعمهػا   فػإف لػـ تسػتطع فاحػب العمهػاء   فػإف لػـ تسػتطع فػال "كف عالها..فإف لـ تستطع فكػف 

ػػدرر لٓمػػِ فبشػػراكـ قػػوؿ رسػػوؿ اهلل صػػمِ اهلل  تبغضػػٍـ" وأخػػص بالتقػػدٓر والشػػكر األسػػتاذة قٓو

 عمًٓ وسمـ 

 "إف الحوت فْ البحر   والطٓر فْ السهاء   لٓصموف عمِ هعمـ الىاس الخٓر"

وقػػدـ لىػػا العػػوف وهػػد  لىػػا ٓػػد الهسػػاعدة  وكػػذلؾ ىشػػكر كػػؿ هػػف سػػاعد عمػػِ إتهػػاـ ٌػػذا البحػػث

 وزودىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالهعموهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث

         يفو الحمد اهلل رب العالم
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 :الممخص 

أٌـ االىجازات العمهٓة فْ هٓداف اإلعاقة السػهعٓة و الهرتبطػة  فْ دراستىا ٌذي حاولىا تمخٓص

باألبحاث الخاصة بالعمـو العصبٓة الهتهثمة فػْ زرع القوقعػة االلكتروىٓػة وهػا لٍػذي التقىٓػة هػف 

 الصػـ وعمٓػً لػزرع القػوقعْ واألطفػاؿ الحػاهمٓف لػد  األطفػاؿالكتابػة أٌهٓة بالغػة فػْ اكتسػاب 

 :عمِ الىحو األتْ ٓكوف التساؤؿ العاـ ف

  ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو  هٍػػارة

 ؟الكتابة 

 التساؤالت الفرعٓة

  ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو  هقٓػػاس

 الزرع القوقعْ ؟ عىد حاهمْ تىظٓـ الورقة

   هقٓػػاس ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو

 الزرع القوقعْ ؟ تحمٓؿ الجهمة والكمهات عىد حاهمْ

  ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو  هقٓػػاس

 الزرع القوقعْ ؟ عىد حاهمْ روؼتحمٓؿ كتابة الح
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 :لْ اوعمًٓ فإف الفرضٓات كاىت كالت

 دراسةال اتفرضي

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف أطفاؿ الزرع القوقعْ والصـ عمِ هستو  هٍارة الكتابة 

 هقٓاس تىظٓـ الورقة توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف أطفاؿ الزرع القوقعْ والصـ  

  تحمٓػؿ الجهمػة  عمػِ هسػتو  داللة إحصائٓة بٓف أطفاؿ الزرع القوقعْ والصـتوجد فروؽ ذات

 والكمهات 

 هقٓػاس تحمٓػؿ  عمػِ هسػتو  توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف أطفاؿ الزرع القوقعْ والصـ

  كتابة الحروؼ

حػػاالت الهجهوعػػة األولػػِ ألطفػػاؿ  6طبقػػة الدراسػػة عمػػِ هجهػػوعتٓف كػػؿ هجهوعػػة هكوىػػة هػػف 

بالصػػػهـ حاهمػػػة لػػػزرع القػػػوقعْ والهجهػػػوع الثاىٓػػػة األطفػػػاؿ الهصػػػابٓف بالصػػػهـ  ٓػػػر هصػػػابٓف 

ـ بهراعات العهر الزهىْ الذر ٓتراوح هابٓف   سىوات 10_8حاهمْ لزرع القوقعْ تـ إختٓاٌر

والرائػػز الكتػػابْ: هػػف  O-52إعتهػػدىا فػػْ ٌػػذي الدراسػػة عمػػِ إختبػػآرف إختبػػار الفٍػػـ الشػػفٍْ 

ػػػػ وبعػػػػد تطبٓػػػػؽ ٌػػػػذي اإلختبػػػػارات والهعالجػػػػة  د هػػػػٓرـ  جاهعػػػػة الجزائػػػػرإعػػػػداد الػػػػدكتورة: بػػػػف بوٓز

تىْاإلحصائٓة  أثبتت الىتائج أىً ال ٓوجد إضطرابات عمِ هستو  هٍػارت الكتابػة عىػد  هاف ٓو

لػػػزرع القػػػوقعْ الػػػذٓف تػػػـ التكفػػػؿ بٍػػػـ بحٓػػػث أف هسػػػتو  احػػػاهمْ و ـ اؿ الهصػػػابٓف بالصػػػاألطفػػػ

 .عائقا أهاهًهٍارت الكتابة لدًٓ الباس بً وال تشكؿ 
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résumé: 

Dans cette étude, nous avons essayé de résumer les réalisations scientifiques les 

plus importantes dans le domaine de l'incapacité auditive liée à la recherche sur 

les sciences neurologiques de l'implant cochléaire et l'importance de cette tech-

nique dans l'acquisition de l'écriture chez les enfants qui sont enceintes de la 

transplantation d'enfants enceintes et sourds et La question générale est la sui-

vante  :  

 y a-t-il des différences statistiquement significatives entre les enfants de 

l'implant et les sourds au niveau des compétences en rédaction? 

 Sous-requêtes 

 y a-t-il des différences statistiquement significatives entre les enfants de l'implant 

et les sourds au niveau de la réglementation papier chez les titulaires de greffe? 

 y a-t-il des différences statistiquement significatives entre les enfants de la 

transplantation enceinte et la greffe sourde au niveau de l'échelle d'analyse 

des phrases et les mots des détenteurs de la greffe enceinte? 

 y a-t-il des différences statistiquement significatives entre les enfants de 

l'expectatif et l'implant sourd au niveau de la norme d'analyse de type de 

caractère pour les détenteurs de greffes enceintes? 

 Ainsi, les hypothèses étaient les suivantes: 

Hypothèses d'étude 

 Il existe des différences statistiquement significatives entre les enfants de 

l'implant et les sourds au niveau des compétences en écriture 

 Il existe des différences statistiquement significatives entre les enfants de 

l'implant cochléaire et les sourds . 

 Il existe des différences statistiquement significatives entre les enfants de 

l'implant et les sourds au niveau de l'analyse de la phrase et des mots  

 Il existe des différences statistiquement significatives entre les enfants de 

l'implant et les sourds au niveau de l'échelle d'analyse de l'écriture de ca-

ractères  

La classe d'étude sur deux groupes chaque groupe se compose de 6 cas le pre-

mier groupe d'enfants avec surdité avec la greffe de l'expectatif et le deuxième 

enfant total avec la surdité ne sont pas enceintes pour la greffe de la mère en-

ceinte ont été choisis pour observer l'âge de temps de 8 à 10 ans 

Dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur les tests de compréhension 

orale O-52 et quiz biblique: préparé par le Dr Ben Bouzid Mariam, Université 

d'Alger après l'application de ces tests et le traitement statistique de l'homme 

Whitney les résultats ont prouvé qu'il n'y a pas de complications au niveau des 

compétences d'écriture chez les enfants infectés Pour les sourds et les futurs titu-

laires de greffe qui ont été fournis de sorte que le niveau de compétences d'écri-

ture est très bien et ne constitue pas un obstacle à elle. 
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summary: 

In this study, we attempted to summarize the most important scientific achieve-

ments in the field of hearing loss related to re-research on the neurological sci-

ences of the cochlear implant and the importance of this technique in learning of 

writing in children who are pregnant with the transplantation of pregnant and 

deaf children and The general question is: 

 Are there statistically significant differences between implant children 

and deaf people in writing skills? 

Sub-requests 

 Are there statistically significant differences between im-plant children 

and deaf people in paper regulation among transplant recipients? 

 Are there statistically significant differences between children of pregnant 

transplantation and deaf transplantation in the scale of analysis of sen-

tences and the words of pregnant transplant holders? 

 Are there statistically significant differences between children of the ex-

pectative and the deaf implant at the standard level of character type anal-

ysis for pregnant transplant holders? 

Thus, the assumptions were: 

Study hypotheses 

 There are statistically significant differences between implant children 

and deaf people in writing skills 

 There are statistically significant differences between children of the 

cochlear implant and the deaf . 

 There are statistically significant differences between implant children 

and deaf people in sentence and word analysis  

 There are statistically significant differences between implant children 

and deaf people in the character writing analysis scale  

The study class on two groups each group consists of 6 cases the first group of 

children with deafness with transplant of the expectative and the last-xth total 

child with deafness are not pregnant for the transplant of the pregnant mother 

were chosen to observe the age of time from 8 to 10 years 

In this study, we relied on the tests of oral comprehen-sion O-52 and biblical 

quiz: prepared by Dr. Ben Bouzid Mariam, University of Algiers after the appli-

cation of these tests and the statistical treatment of the man Whitney the results 

proved that there are no complications in writing skills in infected children For 

deaf and future transplant holders who have been provided so that the nor-calf 

writing skills is fine and does not constitute an obstacle to it. 
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 مقدمة

ػة   اجتهاعٓػة أو   تعد اإلعاقة السهعٓة هشكمة كبٓرة هتعددة الجواىب سواء كاىػت صػحٓة تربٓو

المغػور ٓعػد هػف أكثػر اقتصادٓة تقع عمِ كاٌػؿ الهصاب األسػرة و الهجتهع.باعتبػار أف الىهػو 

هظػػاٌر الىهػػو تػػاثرا باإلعاقػػة السػػهعٓة  ولػػف تتطػػور لػػد  الطفػػؿ األصػػـ هظػػاٌر الىهػػو المغػػور 

الطبٓعػػْ بػػدوف تػػدٓرب هػػىظـ و هكثػػؼ.و هػػع أف األطفػػاؿ السػػاهعٓف ٓتعمهػػوف المغػػة و الكػػالـ 

هعٓا دوف تعمـ هبػرهج  فالهعػاقوف سػهعٓا بحاجػة إلػِ تعمػٓـ ٌػادؼ و هتكػرر  فػالفرد الهعػاؽ سػ

 .سٓصبح أبكها إذا لـ تتوفر لً فرص التدٓرب السهعْ والمغور

ذا ها ٓجعؿ هف اإلعاقة السهعٓة  تكتسْ أٌهٓة كبر  فْ هٓداف البحث العمهْ هػف خػالؿ   ٌو

تعدد طرؽ التكفؿ وتعدد الهعٓىات السهعٓة وظٍور أدوات طبٓة وتقىٓة حدٓثة كمٍػا تٍػدؼ إلػِ 

ر الى هػػػػو المغػػػػور بٍػػػػدؼ إعطػػػػاء الهصػػػػاب فرصػػػػة أهثػػػػؿ الحػػػػد هػػػػف الضػػػػعؼ السػػػػهعْ وتطػػػػٓو

ػػو ”جٍػػاز الػػزرع القػػوقعْ”لمتواصػػؿ و االىػػدهاج و هػػف أحػػدث ٌػػذي التقىٓػػات العالهٓػػة الجدٓػػدة ٌو

الػذٓف   عبارة عف جٍػاز الكتروىػْ هصػهـ اللتقػاط األصػوات وفٍػـ الكػالـ الهحػٓط باألشػخاص

غٓف والػػػػذٓف ال ٓهكػػػػىٍـ ٓعػػػػاىوف هػػػػف فقػػػػد السػػػػهع الحسػػػػْ العصػػػػبْ سػػػػواء كػػػػاىوا أطفػػػػاال أو بػػػػال

االستفادة هف الهعٓىات السهعٓة التقمٓدٓة التػْ  البػا هػا تكػوف ذات قػدرة هحػدودة عمػِ تحسػٓف 

 .التقاط الكالـ وفٍهً

وهع ظٍور تقىٓة الزرع القوقعْ فقد أصػبح اإلدراؾ السػهعْ لمصػوت واإلدراؾ السػهعْ لمكػالـ 

ي الفئػػة. وهػػع تػػوفر كػػؿ ٌػػذي التقىٓػػة بػػٓف وطػػرؽ إىتاجػػً ٌهػػا الهىٍجػػاف السػػائداف فػػْ التكفػػؿ بٍػػذ
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أٓػػدٓىا فػػاف اسػػتخداـ أسػػموب التربٓػػة السػػهعٓة واإلدراكٓػػة لمصػػوت والكػػالـ ٓعتبػػر أوؿ خٓػػار فػػْ 

التكفؿ باألطفاؿ الهستفٓدٓف هف تقىٓة الزرع القوقعْ  فبإتباع ٌذي الطٓرقة بجهٓع هراكػز الػزرع 

إلدراؾ السػػهعْ لمصػػوت والتعػػرؼ القػػوقعْ قػػد ٓترتػػب عػػف ذلػػؾ تحسػػف همحػػوظ فػػْ عهمٓػػات ا

عمًٓ واإلدراؾ السهعْ لمكالـ وطرؽ إىتاجً ٌذا هػا ٓػىعكس آجابٓػا عمػِ تحسػٓف المغػة وطػرؽ 

 (2010أحهد ىبور عبدي عٓسِ   ).التواصؿ

"إعادة ترهٓز المغة الهىطوقة فْ شكؿ خطْ عمػِ  واحدة هف طرؽ التواصؿ فٍْ ٌْالكتابة و 

الورؽ  هف خالؿ أشكاؿ ترتبط ببعضٍا  وفؽ ىظاـ هعروؼ اصطمح عمًٓ أصحاب المغػة فػْ 

وقػػت هػػا  بحٓػػث ٓعػػد شػػكؿ هػػف ٌػػذي األشػػكاؿ هقػػابال لصػػوت لغػػور ٓػػدؿ عمٓػػً   وذلػػؾ بغػػرض 

  خر لعهمٓة االتصاؿ " ىقؿ أفكار الكاتب وآرائً وهشاعري إلِ أخٓرف   بوصفٍـ الطرؼ األ

 . ( 205  ص 2005( ؛ ) رسالف   137ـ  ص  2007) شمبْ  وهوسِ  

سػػواء هػػا كػػاف هىٍػػا هػػف ىتػػائج العقػػؿ  –وعمػػِ  ٓػػر الػػورؽ  -كمهػػة تبػػرز عمػػِ الػػورؽ  فٍػػْ : "

قصػػد بػػً الكتابػػة اإلبداعٓػػة  قصػػد بػػً الكتابػػة العمهٓػػة البحتػػة أـ كػػاف أدبػػا خالصػػا ٓو الخػػالص  ٓو

و ٌػػْ الحػػروؼ الهكتوبػػة التػػْ تصػػور األلفػػاظ الدالػػة عمػػِ الهعػػاىْ التػػْ تػػراد هػػف اإلىشػػائٓة  أ

 ( 137ـ   ص  2007الىص الهكتوب" . ) شمبْ   وهوسِ   

فػػػػػػً هػػػػػػف خػػػػػػالؿ االتصػػػػػػاؿ بالكمهػػػػػػة  وعمػػػػػػِ ٌػػػػػػذا ٓسػػػػػػتهد الهفٍػػػػػػـو االصػػػػػػطالحْ لمكتابػػػػػػة تعٓر

ٓػػة هػػف الكاتػػب لكػػْ وكفػػاءة لغو   تتطمػػب دقػػة فػػْ التعبٓػػر  وعػػرض لألفكػػار   التػػْ  الهكتوبػػة
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تكوف كتابتً ذات تاثٓر وأٌهٓة . وعهدتً فْ ذلؾ جعؿ الحروؼ عمػِ الػورؽ   وحسػف سػالهة 

ا  وأسموبٓا  .تراكٓبٍا ىحٓو

 : وعمِ ٌذا األساس ٓهكف القوؿ باف الكتابة تتكوف هف ركىٓف ٌها

ػذا هػػا ٓهكػف أف ٓ طمػػؽ األوؿ : ركػف آلػْ ٓتهثػػؿ فػْ رسػػـ الحػروؼ وسػػالهة ٌجػاء الكمهػػات  ٌو

 .  جاىب الهٍارة الحركٓة فْ الكتابة   أو الجاىب الشكمْ  عمًٓ

 فكرر  ٓعكس التعبٓر عف األفكار تعبٓرًا واضحًا هىظهًا  والكتابة بٍذا الهعىِ  والثاىْ :

قػػة هىظهػػػة  وبمغػػػة   ىٍا بطٓر ٌػػْ : القػػػدرة عمػػػِ التعبٓػػر عػػػف هجهوعػػػة أفكػػار  وعرضػػػٍا وتػػػدٓو

ذا ها ٓهثؿ جاىب الهضهوف  أو الهٍػارة صحٓحة  وأسموب سمٓـ طبقًا لىظا ـ تركٓب المغة . ٌو

 . العقمٓة أو الفكٓرة فْ الكتابة

تكاهؿ ٌذاف الركىاف فال كتابة دوف صػحة رسػـ الحػروؼ والكمهػات   وال قٓهػة لصػحة رسػـ   ٓو

ػذا التصػىٓؼ ٓتبىػاي عػدد هػف البػاحثٓف   الحروؼ والكمهات إذا خمت هػف فكػرة أو هضػهوف   ٌو

(   ) ظػافر   والحهػادر  232ـ   ص  1985(   ) الىاقػة    2006بد القػادر   )ع  هىٍـ :

 . ( 248(  ) عصر   د ت    297ـ   ص 1984  

تػرتبط بػالتعبٓر الكتػابْ  واإلهػالء    فْ أىٍا  وعمًٓ فالباحث ٓتبىِ الهفٍـو الذر ٓىظر لمكتابة

الهكوىػات  وأف أر إخػالؿ  عمِ ها سبؽ توضٓحً  فٍْ ىتاج عهمٓػة تكاهمٓػة بػٓف ٌػذي  والخط

فْ عىصر هف ٌذي العىاصر ٌو إخالؿ بالهىتج الىٍػائْ لمكتابػة  والعالقػة بػٓف ٌػذي الهكوىػات 
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هكف توضػٓح أثػر ٌػذي العالقػة وقػوة التكاهػؿ بػٓف الفػروع الثالثػة فػْ  ٌْ عالقة تاثر وتاثٓر  ٓو

لػِ قمػب الهعىػِ  أف الخطا فْ عرض الفكرة قد ٓكػوف سػببًا فػْ عػدـ وضػوحٍا  وربهػا ٓػؤدر إ

كهػػا أف رسػػـ الحػػروؼ رسػػهًا  ٓػػر صػػحٓح ٓتعػػذر هعػػً قراءتٍػػا  وأف الخطػػا فػػْ رسػػـ الكمهػػات 

قػػة التػػْ اتفػػؽ عمٍٓػػا أٌػػؿ المغػػة ٓػػؤدر إلػػِ اضػػطراب  كبٓػػر فػػْ فٍػػـ  رسػػهًا ٌجائٓػػًا سػػمٓهًا بالطٓر

دراؾ الهضهوف   فٓؤدر ذلؾ إلِ سوء التواصؿ أو إىقاطعً بٓف القارئ والكاتب     الهعىِ وا 

حٓػػث قسػػهىا لػػزرع القػػوقعْ  ٓٓفؿ الحػػاهماطفػػعىػػد األ قهىػػا بدراسػػة الكتابػػة وبىػػاءا عمػػِ هاسػػبؽ 

ضـ كؿ هىٍها عمِ ها ٓمْالبحث إلِ    :  جاىبٓف أساسٓٓف جاىب ىظرر وجاىب تطبٓقْ ٓو

 الجاىب الىظر ر: ٓحتور عمِ ثالثة فصوؿ    

ضػػػـ  تهثػػػؿ فػػػْ الفصػػػؿ التهٍٓػػػدر لمدارسػػػة ٓو الدراسػػػات السػػػابقة واإلشػػػكالٓة الفصػػػؿ األوؿ: ٓو

 . الفرضٓة  أٌداؼ وأٌهٓة البحث  حدود الدارسة الزهاىٓة والهكاىٓة وهصطمحات الدارسة

الفصػػؿ الثػػاىْ: ٓخػػص الصػػهـ والػػزرع القػػوقعْ وتػػـ التطػػرؽ بعػػد التهٍٓػػد إلػػِ تشػػٓرح الجٍػػاز 

د األطفػػاؿ السػػهعْ والٓػػة السػػهع وهعػػآٓر تصػػىٓؼ اإلعاقػػة السػػهعٓة وهراحػػؿ تطػػور السػػهع عىػػ

ػػػؼ جٍػػػاز الػػػزرع القػػػوقعْو   زراعػػػة القوقعػػػة وىشػػػاة زؿ الجٍػػػاعه وهكوىػػػات الجٍػػػاز والٓػػػة تعٓر

أىػػواع و  القوقعػػة اإللكتروىٓػػةخطَات زراعة و َىٓة  اإللكتػػرقعة القػػوراعة ر الترشػػح لػػزهعآٓو

ختـ الفصؿ بو  أجٍزة الزرع القوقعْ  .خالصةاالتجاٌات حوؿ زراعة القوقعة ٓو

مًٓ بعػد ذلػؾ  هٍارت الكتابةتعمؽ الفصؿ الثالث: ه و هدخؿ الفصؿ ٓو ٓشهؿ ها ٓمْ التهٍٓد ٌو

ػػػؼ الكتابػػػة هكوىػػػات هٍػػػارة الكتابػػػة و  طبٓعػػػة الكتابػػػة وهراحػػػؿ تعمػػػـ الكتابػػػة  ىهػػػادج الكتابػػػةتعٓر
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سػػػس البٓولوجٓػػػة لتعمػػػػـ الكتابػػػة والكتابػػػة عىػػػد األوشػػروط اكتسػػػاب الكتابػػة وخصػػػائص الكتابػػة و 

 لٓىتٍْ الفصؿ بالخالصة  صـ وىهاذج الكتابةاأل

ضـ فصمٓف       الجاىب التطبٓقْ: ٓو

ضـ الدارسة االستطالعٓة  هىٍجٓة الدارسة  عٓىة الدارسة وأدوات الدارسة   الفصؿ االربع: ٓو

تضػػهف هىاقشػػة الفرضػػٓات فػػْ ضػػوء  ػػو فصػػؿ لعػػرض وتحمٓػػؿ الىتػػائج ٓو الفصػػؿ الخػػاهس: ٌو

 الىتائج  استىتاج عاـ  خاتهة  اقتارحات وتوصٓات  الهارجع والهالحؽ .  
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 األولالفصل 
 

اإلطار العام 

 لإلشكالية
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 اإلطار العاـ لإلشكالية :األوؿالفصؿ 

 الدراسات السابقة -

 إشكالٌات الدراسة -

 ات الدراسةفرضٌ -

 الدراسةأهمٌة  -

 الدراسة أهداف -

 الدراسة مصطلحات تحدٌد -
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 :الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية

   :2007دراسة إبراهيـ الزريقات  

أجػػػر  الباحػػػث  بعىػػػواف :تقٓػػػٓـ هسػػػتو  أداء الطمبػػػة وضػػػعاؼ السػػػهع هٍػػػارات التعبٓػػػر الكتػػػابْ

لػػد  الطمبػػة الصػػـ باسػػتخداهً لهقٓػػاس هٍػػارات التعبٓػػر دراسػػة حػػوؿ هٍػػارات التعبٓػػر الكتػػابْ 

الجػػىس  المغػػة الهسػػتخدهة  ) هتغٓػػرات ٌػػْ 03الكتػػابْ هػػف إعػػدادي هعتهػػدا فػػْ دراسػػتً عمػػِ 

 هػف 75هف فئة الذكور و 97طالب هىٍـ  172وقد تكوىت عٓىة الدراسة هف  ( سىة التهدرس

ضػعفا فػْ هحتػو  التعبٓػر الكتػابْ ىاث  وقد توصمت ىتائج الدراسة إلػِ أف الصػهـ ٓعػاىوف اإل

واسػػػػتخداـ الهفػػػػردات والبىػػػػاء القواعػػػػدر لمجهػػػػؿ وتقىٓػػػػات الكتابػػػػة وهفػػػػردات بسػػػػٓطة  وأخطػػػػاء 

صػػػرفٓة  صػػػعوبة فػػػْ ربػػػط الجهػػػؿ والكمهػػػات ببعضػػػٍا  وجهػػػؿ قصػػػٓرة وتكػػػرارات لمصػػػٓا ات 

عاقػػة اإلىػػاث ذور اإلضػػعٓفة عىػػد الػػذكور و  االوالكمهات كهػػا أف هٍػػارات التعبٓػػر الكتػػابْ إجهػػ

شػػارة أفضػػؿ ههػػف ٓتعمهػػوف هػػف اإلالسػػهعٓة ولكػػف التعبٓػػر الكتػػابْ عىػػد الػػذٓف ٓسػػتخدهوف لغػػة 

الطٓرقة الكمٓة كها أف الصػـ وضػعاؼ الصػـ فػْ الصػؼ السػابع ٓهتمكػوف هٍػارة الكتابػة  الؿخ

 ).137: 2009-2008بوطٓبة ابتساـ  (دىِاألهٓذ فْ الصفوؼ الأفضؿ هف الت
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  :2007ة في مدينة جدةدراسة لمحمد ابة شعير 

أخطػػػاء الكتابػػػة عىػػػد الطالػػػب الصػػػـ وضػػػعاؼ السػػػهع:ٌدفت ٌػػػذي الدراسػػػة إلػػػِ التعػػػرؼ عمػػػِ 

أخطاء الكتابة التْ ٓقع فٍٓا الطالب الصـ وضعاؼ السهع وقػد صػهـ الباحػث اختبػار الكتابػة 

هٓػػذ الصػػـ وضػػعاؼ السػػهع حٓػػث اعتهػػد فػػْ دراسػػتً الخطػػاء الكتابٓػػة لػػد  التاأل لمكشػػؼ عػػف

 51وقػػد اختػػار  (عاقػػة السػػهعٓة وىسػػبة التهػػدرساإلالجػػىس  درجػػة )عمػػِ ثالثػػة هتغٓػػرات ٌػػْ 

وتػوزع الهشػاركوف فػْ الدراسػة عمػِ الهراحػؿ التعمٓهٓػة الثالػث:  )إىػاث 25ذكور و 26(طالب 

ات هختمفػػػػة هػػػػفثػػػػاىور) ههػػػػف ٓعػػػػاىوف هػػػػف ه17هتوسػػػػط  26بتػػػػدائْ  اإلتمهٓػػػػذ هػػػػف  11  سػػػػتٓو

إعاقػة  12إعاقػة سػهعٓة هتوسػطة  29تمهٓػذ ذو إعاقػة سػهعٓة بسػٓطة   19عاقة السػهعٓة (اإل

ختبػػار عمػػِ الهشػػاركٓف وجهػػع البٓاىػػات أشػػارت ىتػػائج الدراسػػة اإلسػػهعٓة شػػدٓدة) وبعػػد تطبٓػػؽ 

ْ خطاء الكتابٓة التْ ٓقع فٍٓا الطالب الصـ وضعاؼ السهع وتهثمػت فػاأل إلِ وجود عدد هف

ف  أخطاء فػْ تهٓٓػز الهػد بػاىواع الثالػث  أخطػاء فػْ تركٓػب الكمهػات ) أخطاء فْ تهٓٓز التىٓو

ػة (اؿ)الشهسػٓة و(اؿ)والجهؿ  أخطػاء فػْ تهٓٓػز  وأف ٌىػاؾ فػروؽ فػْ هٍػارات الكتابػة  (القهٓر

ٓوجػػد  العاقػػة السػػهعٓة كها أشػػارت الدراسػػة إلػػِ أىػػً اإل تبعػػا لهتغٓػػر الهرحمػػة التعمٓهٓػػة ودرجػػة

 2001: 301).هحهد فتحْ عبد الواحد  (ؽ فْ هٍارات الكتابة تبعا لهتغٓر الجىسفرو 

توجد العدٓد هف الدراسات التْ تىاولت وسائؿ و طرؽ التآٌؿ لضػعاؼ السػهع بٍػدؼ تحسػٓف 

هٍػػػػارات الىطػػػػؽ لػػػدٍٓـ  و لكػػػف بفضػػػؿ التقػػػدـ الػػػذر طػػػرأ عمػػػِ تقىٓػػػات التضػػػخٓـ السػػػهعْ و 

قػػد بػدأت األبحػاث و الدراسػات تىػػتٍج هىػاٌج أخػر  تٍػدؼ إلػػِ اىتشػار عهمٓػة الػزرع القػوقعْ ف
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تىهٓة هٍارات السهع والىطؽ وهحاكاتٍـ هع أقراىٍـ السالهٓف سهعٓا   ولقػد اسػتطعىا الحصػوؿ 

عمػػِ بعػػض الدراسػػات األجىبٓػػة فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ   بٓىهػػا لػػـ ىجػػد الكثٓػػر هػػف الدراسػػات العربٓػػة 

ر بػػراهج  الهطابقػػػة لهتغٓػػرات الدراسػػة  فػػْ حػػٓف أف الدراسػػات الهتحصػػؿ عمٍٓػػا اٌتهػػت بتطػػٓو

عالجٓة لمهٍارات السهعٓة فْ اكتساب المغة لد  حاالت زراعة القوقعػة باإلضػافة إلػِ دراسػة 

اٌتهػػت بإىشػػاء برىػػاهج تآٌػػؿ سػػهعْ لفظػػْ ٍٓػػػدؼ إلػػػِ تحسػػػٓف هٍػػارات الىطػػؽ لػػد  األطفػػاؿ 

اسػػػات السػػػابقة التػػػْ تتوافػػػؽ هػػػع الصػػػـ الهسػػػتفٓدٓف هػػػف عهمٓػػػة الػػػزرع القػػػوقعْ وهػػػف أٌػػػـ الدر 

ة لألطفػػاؿ الػػذٓف  هوضوع البحث لدٓىا بعػض الدراسػات الهتعمقػة باختبػار هٍػارات المغػة الشػفٓو

 ٓستخدهوف زراعة القوقعة االلكتروىٓة .

  : 2005 ردفاأل دراسة لحسونة نائمة في 

ر هٍػارات التعبٓػر الكتػابْ  وهفٍػـو الػذات لػد  تحث عىواف اثر برىاهج تدٓربْ هفتوح فْ تطٓو

برىػػاهج تػػدٓربْ  الؿساسػػٓة الوسػػطِ حٓػػث قاهػػت الباحثػػة هػػف خػػاألهٓػػذ الصػػـ فػػْ الهرحمػػة الت

ر هٍػػػارة التعبٓػػػر الكتػػػابْ والتحصػػػٓؿ الدراسػػػْ وهفٍػػػـو الػػػذات لػػػد  الصػػػـ حٓػػػث  هقتػػػرح بتطػػػٓو

بٓػػة  48تكوىػػت عٓىػػة الدراسػػة هػػف  طالبػػا وطالبػػة هػػف الصػػـ تػػـ تػػوٓزعٍـ عمػػِ هجهػػوعتٓف تجٓر

طالبػػػا(   وقػػػد اسػػػتخدهت فػػػْ دراسػػػتٍا ثالثػػػة أدوات ٌػػػْ 24 (ة كػػػؿ هجهوعػػػة تضػػػهىتوضػػػابط

البرىػاهج الهقتػرح وقػد  ضػافة إلػِاإلكادٓهْ باألاختبار التعبٓر الكتابْ   وهقٓاس هفٍـو الذات 

بٓػػة فػػْ الكتػػابْ وهفٍػػـو الػػذات هقارىػػة هػػع  أظٍػػرت الدراسػػة تطػػور همحػػوظ عمػػِ العٓىػػة التجٓر

   2005: 142.)جهاؿ الخطٓب  هٍارات التعبٓر (العٓىة الضابطة 
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 الدراسات األجنبية 

مستشػػفآ  ف  2018ينػػاير  15التصػػوير الػػذهني يتنبػػأ بػػتعمـ المألػػة عنػػد األطفػػاؿ الصػػـ

 وروبرت لوري لألطفاؿ في شيكاغو

وفقًا ألبحاث جدٓدة   فإف فحوصات الدهاغ بالرىٓف الهغىاطٓسػْ ٓهكػف أف تتىبػا بتحسػف المغػة 

 .قوقعة األذف   هها ٓضع األساس إلىشاء عالج خاص بالدهاغبعد زرع 

فْ دراسة تعاوىٓة دولٓة جدٓػدة بػٓف جاهعػة ٌوىػن كوىػن الصػٓىٓة وهستشػفِ آف وروبػرت لػورر 

لألطفاؿ فػْ شػٓكا و   ابتكػر البػاحثوف خوارزهٓػة لمػتعمـ ألػْ تسػتخدـ عهمٓػات هسػح الػدهاغ 

ة عىد األطفاؿ الصـ  اسػتخداـ ٌػذي الدراسػة  .بعد تمقٍٓـ زراعة قوقعة األذفلمتىبؤ بالقدرة المغٓو

لمػػذكاء االصػػطىاعْ لفٍػػـ بىٓػػة الػػدهاغ الكاهىػػة وراء تطػػور المغػػة لػػً آثػػار واسػػعة الىطػػاؽ عمػػِ 

 .وقائع األكادٓهٓة الوطىٓة لمعمـو تـ ىشري فْ .األطفاؿ الذٓف ٓعاىوف هف تحدٓات الىهو

وىػن   دكتػوراي فػػْ الطػب   الهػػدٓرة الطبٓػة لبػػراهج قالػت الهؤلفػة الرئٓسػػٓة الهشػاركة ىاىسػػْ ـ. ٓ

ػػو جػػراح وأسػػتاذ فػػْ كمٓػػة الطػػب بجاهعػػة ىػػورث  السػػهع وزرع القوقعػػة فػػْ لػػورر تشػػٓمدٓرىز   ٌو

إف القدرة عمػِ ىبػذ األطفػاؿ الهعرضػٓف لمخطػر ٌػْ الخطػوة األولػِ الحاسػهة " .وسترف فآىبرج

 ."جات الهخصصة فْ الهستقبؿلتحسٓف ىتائجٍـ. وستضع األساس لتطور واختبار العال

ر بػػالرىٓف الهغىاطٓسػػْ اللتقػػاط ٌػػذي األىهػػاط  ٓػػر الطبٓعٓػػة قبػػؿ جراحػػة " لقػػد اسػػتخدهىا التصػػٓو

زراعة القوقعة وصىعىا خوارزهٓة لمتعمـ ألْ لمتىبؤ بتطور المغة بدرجة عالٓة ىسػبًٓا هػف الدقػة 
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هصػههة لألطفػاؿ الػذٓف ٓعػاىوف  عمػِ الػر ـ هػف أف الخوارزهٓػة الحالٓػة" ."والىوعٓة والحساسٓة

هف ضعؼ السهع   إال أف األبحػاث تجػر  أًٓضػا لمتىبػؤ بتطػور المغػة فػْ هجهوعػات األطفػاؿ 

ُتجر  البحوث فْ هستشفِ آف وروبرت لورر لألطفاؿ فْ شػٓكا و هػف خػالؿ هعٍػد ".األخر 

 .ستاىمْ هاف لبحوث األطفاؿ

  2018يناير  23والدماغية البشريةمعهد ماكس بالنؾ لمعموـ المعرفية :دراسة 

األطفاؿ الذيف لديهـ  يتعمـ األطفاؿ الصـ مع زراعة القوقعة كممات أسرع مف سماع األطفاؿ

   : غرسة قوقعة يكونوف أفضؿ في تعمـ الكممات عند التواصؿ مع المألة المحكية

فػػْ  (MPI CBS) كشػػفت دراسػػة حدٓثػػة فػػْ هعٍػػد هػػاكس بالىػػؾ لمعمػػـو الهعرفٓػػة والعقمٓػػة

أف عػف شػْء هختمػؼ ٓقػوؿ ىٓكػْ فافاتٓزىػدٓس  Dresden الٓبٓزن والهركز الطبْ الجػاهعْ

 والهركػػز الطبػػْ الجػػاهعْ MPI CBS   الهؤلػػؼ األوؿ لمدراسػػة األساسػػٓة والعػػالـ فػػْ

Dresden:    بىػػاء عمػػػِ ذلػػؾ   فػػػإىٍـ ٓبىػػوف هجهعػػػات كمهػػات هعٓىػػػة بشػػكؿ أسػػػرع. عػػػادًة

شػػًٍرا لمتعػػرؼ بشػػكؿ هوثػػوؽ عمػػِ تسػػهٓة الكائىػػات الهعروفػػة  ٓحتػػاج األطفػػاؿ إلػػِ أربعػػة عشػػر

بشكؿ صػحٓح. األطفػاؿ الػذٓف لػدٍٓـ قوقعػة اصػطىاعٓة كػاىوا قػادٓرف بالفعػؿ عمػِ القٓػاـ بػذلؾ 

 .بعد اثىْ عشر شًٍرا

قػػد ٓكػػوف سػػبب ٌػػذي الىتٓجػػة ٌػػو أف األطفػػاؿ الػػذٓف لػػدٍٓـ  رسػػات قوقعػػة تكػػوف أقػػدـ عىػػدها 

لهحكٓػػة. أولئػؾ الػػذٓف ٓعػاىوف هػػف السػهع الطبٓعػػْ ٓتعمهػوف جواىػػب ٓتعرضػوف ألوؿ هػػرة لمغػة ا

هف المغة   هثؿ اإلٓقاع ولحػف لسػاىٍـ األـ   هػف الػوالدة وحتػِ فػْ الػرحـ. فػْ األطفػاؿ الصػـ 
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سػىوات. بحمػوؿ    ٓبدأ ٌذا فقط فْ وقػت اسػتبدالٍـ القػوقعْ   فػْ عهػر حػوالْ سػىة إلػِ أربػع

ر بعػػػض ٌٓاٌػػذا الوقػػػت   تػػػـ ب كػػؿ الػػػدهاغ الضػػػروٓرة الكتسػػػاب المغػػػة. "ال ٓقتصػػػر فعػػػؿ تطػػػٓو

األهػػػر عمػػػِ الػػػذاكرة فحسػػػب   بػػػؿ أًٓضػػػا عمػػػِ الهعرفػػػة األوسػػػع ىطاقػػػًا عػػػف هحٓطٍػػػا األكثػػػر 

تراكهػػػوف فػػػْ فئػػػات داللٓػػػة  ٓػػػر  تشػػػكاًل. فٍػػػـ ٓعرفػػػوف بالفعػػػؿ األشػػػٓاء الهوجػػػودة فػػػْ بٓئػػػتٍـ ٓو

ػػة"   ٓقػػوؿ فافاتسػػاىدٓس. فهػػثال  ٌػػذي العالقػػات بهسػػاعدة اثىػػٓف فحػػص عمهػػاء األعصػػاب  لغٓو

وثالثػػٓف طفػػاًل هػػع  رسػػة قوقعػػة األذف فػػْ كمتػػا األذىػػٓف. قػػاهوا بػػإجراء اختبػػار بعػػد اثىػػْ عشػػر 

وثهاىٓػػػة عشػػػر وأربعػػػة وعشػػػٓرف شػػػًٍرا بعػػػد الغرسػػػة التػػػْ اختبػػػرت قػػػدرتٍـ عمػػػِ التعػػػرؼ عمػػػِ 

إهػػػا بشػػػكؿ الكمهػػػات: تػػػـ عػػػرض الهشػػػاركٓف فػػػْ الدراسػػػة الصػػػغار صػػػورًا ألشػػػٓاء تػػػـ تسػػػهٓتٍا 

صػحٓح أو  ٓػر صػحٓح. فػْ هػوازاة ذلػؾ   حمػؿ العػالـ أىشػطة الػدهاغ هػف الصػغار باسػتخداـ 

   N400 ُٓعرؼ باسػـ EEG إذا اكتشؼ الباحثوف تاثًٓرا فْ .(EEG) تخطٓط كٍربٓة الدهاغ

ػػذا ٓعىػػْ أىٍػػا أىشػػات اتصػػااًل هسػػتقًرا بػػٓف  فقػػد عرفػػوا أف الطفػػؿ سػػجؿ كمهػػة  ٓػػر صػػحٓحة. ٌو

 .هائٍا. لقد تعمهوا الكمهةاألشٓاء وأس

 2017مارس  28دياف اس. الزارد ،  ف ليز جيرو جامعة جنيؼ :دراسة 

بالنسػػبة لألشػػخاص الصػػـ ، تػػة ر إعػػادة تنظػػيـ دوائػػر  عنػػدما تتػػداخؿ الكتابػػة مػػع السػػمع

 :الدماغ عمآ نجاح غرسات القوقعة الصناعية

د  شػػخص أصػػـ بشػػكؿ عهٓػػؽ زرع القوقعػػة ٌػػو جٍػػاز إلكتروىػػْ قػػادر عمػػِ اسػػتعادة السػػهع لػػ

هػػف خػػالؿ تحفٓػػز الىٍآػػات العصػػبٓة فػػْ األذف الداخمٓػػة. وهػػع ذلػػؾ   ٓهكػػف أف تكػػوف الىتػػائج 
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ر الػػدهاغ   تهكػػف عػػالـ األعصػػاب والجػػراح هػػف التىبػػؤ  هتغٓػػرة لمغآػػة. باسػػتخداـ تقىٓػػات تصػػٓو

 .بالغةبىجاح  رسة القوقعة بٓف األشخاص الذٓف أصبحوا أصهاء بشكؿ عهٓؽ فْ حٓاتٍـ ال

درس الباحثػػاف كٓػػؼ ٓػػدبر دهػػاغ الشػػخص الصػػـ تهثٓػػؿ صػػوت الكمهػػة الهىطوقػػة وقدرتػػً عمػػِ 

إعػػػػادة اسػػػػتخداـ ٌػػػػذي التهثػػػػٓالت بعػػػػد  رسػػػػة قوقعػػػػة. أوضػػػػحت آف لٓػػػػز جٓػػػػرو: "لقػػػػد هضػػػػِ 

   هكتوبػػػة كمهػػػة شػػػكؿ فػػػْ   لمهوضػػػوعات البصػػػٓرة الهحفػػػزات بعػػػضاالختبػػػار ٌكػػػذا. قػػػدهىا 

 عمػػِ - ال أـ هقفػػاة   اإلهالئٓػػة الىٍآػػة ىفػػس دوف   كمهتػػٓف كاىػػت إذا هػػا تحدٓػػد هػػىٍـ وطمبىػػا

بٓؿ الهثػػػاؿ االىتظػػػار والبوابػػػة. عىػػػدٌا سػػػٓتعٓف عمػػػِ األشػػػخاص الرجػػػوع إلػػػِ ذاكػػػرتٍـ فػػػْ سػػػ

ر العصػػبْ الػػوظٓفْ   الحظىػػا الشػػبكات  (fMRI) األصػػوات   وباسػػتخداـ تقىٓػػات التصػػٓو

ف أف تكػػوف الهوضػػوعات أبطػػا وأقػػؿ دقػػة العصػػبٓة فػػْ العهػػؿ. فػػْ حػػٓف كػػاف البػػاحثوف ٓتوقعػػو 

القػػػراء "هػػػف أولئػػػؾ الػػػذٓف ٌػػػـ فػػػْ هجهوعػػػة هراقبػػػة هػػػف الىػػػاس دوف أر صػػػعوبة فػػػْ السػػػهع  

بالىسػػبة لػػػ "القػراء الفػػائقٓف"   الػػذٓف ٓبػدو أىٍػػـ قػػادروف عمػػِ  الفػائقٓف" وأدهغػػتٍـ الهعػػاد تىظٓهٍػا

س لػػدٍٓـ أر عػػائؽ سػػهعْ   التعاهػػؿ هػػع الكمهػػات الهكتوبػػة بشػػكؿ أسػػرع هػػف أولئػػؾ الػػذٓف لػػٓ

ػػؽ التبػػادالت الكتابٓػػة وأعػػاد ٌٓكمػػة ىفسػػً وفقًػػا  ة عػػف طٓر اختػػار الػػدهاغ أف ٓحػػؿ هحػػؿ الشػػفٓو

لػػػذلؾ. ٓػػػتـ تىظػػػٓـ دوائػػػر الػػػدهاغ التػػػْ ٓسػػػتخدهٍا ٌػػػؤالء "القػػػارئٓف الفػػػائقٓف"   والتػػػْ تقػػػع فػػػْ 

لصػػػىاعٓة الىصػػػؼ األٓهػػػف هػػػف الػػػدهاغ   بشػػػكؿ هختمػػػؼ   وبالتػػػالْ تعطػػػْ  رسػػػات القوقعػػػة ا

ىتػػػائج ضػػػعٓفة. أهػػػا األشػػػخاص الصػػػـ أخػػػروف   أولئػػػؾ الػػػذٓف قػػػاهوا بالهٍهػػػة بػػػىفس سػػػرعة 

ة   وبالتػالْ ٓسػتفٓدوف أكثػر هػف  األشخاص الخاضعٓف لمهراقبة   فال ٓزالػوف هػرتبطٓف بالشػفٓو
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 رسات القوقعة الصىاعٓة. عمِ عكس "القػراء الفػائقٓف"   فػإف ٌػذي األخٓػرة تهكىػت هػف إتقػاف 

ػػة تشػػبً إلػػِ حػػد كبٓػػر  قػػراءة الشػػفاي هػػع الصػػهـ   وبالتػػالْ الحفػػاظ عمػػِ هىظهػػة صػػوتٓة هركٓز

 .تمؾ الخاصة باصحاب السهع الطبٓعْ   والتْ تستخدـ الىصؼ األٓسر هف الدهاغ

ٓشٓر ٌذا البحث إلػِ الػدور األساسػْ الػذر تمعبػً التفػاعالت بػٓف األىظهػة السػهعٓة والبصػٓرة 

فػػػْ ىجػػػاح أو فشػػػؿ  رسػػػات القوقعػػػة الصػػػىاعٓة. سػػػوؼ تعتهػػػد ىتػػػائجٍـ بالفعػػػؿ عمػػػِ إعػػػادة 

التىظٓـ القشٓرة ٌذي. بالىسبة إلِ "القػراء الفػائقٓف"   فػإف حقٓقػة التكٓػؼ هػع الصػهـ هػف خػالؿ 

ر قدرات   بصٓرة "فوؽ طبٓعٓة" هعٓىة تشكؿ عائقًا أهاـ استخداـ الغرسات. تطٓو

عنواف: تنميػة محػو األميػة فػي األطفػاؿ الػذيف هػـ  2017/07/27روجريممو،كاترينادراسة 

  في سف المدرسة مع زراعة قوقعة  نائية في وقت واحد

ر هعرفػة القػراءة والك  تابػة لألطفػاؿبحثت ٌذي الدراسة التْ اهتدت عمػِ هػدار عػاهٓف فػْ تطػٓو

وتمقػػوا  رسػػات قوقعػػة ثىائٓػػة هتزاهىػػة فػػْ عهػػر سػػىتٓف أو  فػػْ سػػف الهدرسػػة والػػذٓف ولػػدوا صػػها

أقػػػؿ. عػػػاش جهٓػػػع الهشػػػاركٓف فػػػْ أوىتػػػآرو   كىػػػدا   وتػػػـ تحدٓػػػدٌـ بفقػػػداف السػػػهع هػػػف خػػػالؿ 

شػٍرًا هػف العهػر.  21أو اختصاصْ السهع بٓف الوالدة و  (OHS) خدهات الصحة اإلىجابٓة

سػػىة    9.1و  5.5ذكػػور   بػػٓف سػػف  6أعهػػار ثهاىٓػػة طػػالب   إثىػػاف هػػف اإلىػػاث و  تراوحػػت

ووضػػػػػعتٍـ فػػػػػْ الروضػػػػػة العمٓػػػػػا حتػػػػػِ الصػػػػػؼ الرابػػػػػع فػػػػػْ االختبػػػػػار األولػػػػػْ. اىسػػػػػحب أحػػػػػد 

 .هشاركٓف 7  وبالتالْ تـ إجراء تحمٓؿ لمبٓاىات عمِ  1الهشاركٓف بعد الهرحمة 
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ات اإلىجػػاز فػػْ القػػراءة والكت ابػػة والمغػػة والهعالجػػة الصػػوتٓة هػػف خػػالؿ أدوات تػػـ قٓػػاس هسػػتٓو

ػػة الطبعػػة  تقٓػػٓـ هوحػػدة هىاسػػبة لألطفػػاؿ فػػْ سػػف الهدرسػػة: التقٓػػٓـ السػػٓررر لألساسػػٓات المغٓو

 الخاهسة

تـ تقٓٓـ عٓىػات الكتابػة باسػتخداـ دلٓػؿ لمتػدٓرس الفعػاؿ فػْ الكتابػة   هػف ٓرػاض األطفػاؿ إلػِ 

(   وهىاٌج أوىتػآرو: أهثمػة   الصػؼ 2005والتعمٓـ    الصؼ الثالث )أوىتآرو   وزارة التربٓة

(. بشػػػكؿ عػػػاـ   تشػػػٓر ىتػػػائج 1999الثػػػاهف عشػػػر: الكتابػػػة )أوىتػػػآرو وزارة التربٓػػػة والتعمػػػٓـ   

   القػػراءة فػػْ اإلىجػػازطػػالب ُتظٍػػر هتوسػػط  7الدراسػػة إلػػِ أف ٌػػذي الهجهوعػػة الهكوىػػة هػػف 

هف هعػآٓر العهػر. ال ضػ ٌػو الذر الصوتْ والوعْ   والهفردات   والتعبٓٓرة االستقبالٓة المغة

ٓػػػػتـ تحقٓػػػػؽ الىتػػػػائج الهالئهػػػػة لمعهػػػػر إال فػػػػْ هجػػػػاؿ الكتابػػػػة. وهػػػػف الجػػػػدٓر بالػػػػذكر أًٓضػػػػا أف 

شػًٍرا هػف بػٓف األطفػاؿ فػْ ٌػذي الهجهوعػة أظٍػروا  12األطفاؿ الذٓف تمقوا ٌذي الغرسات قبؿ 

 أف أقو  أداء ٌو كؿ الهجاالت.

مػػػايو  16 عمػػػراف مػػػال ,،لينػػدا واتسوف،سػػػو  رش بولد،تشػػػن  يػػػف نػػ  كػػػوني مػػػاير دراسػػة

 مهارات القراءة والكتابة لمتالميذ الصـ مع غرسات القوقعة :بعنواف 2016

ـ بػٓف  عاًهػا  16و  9تـ تقٓٓـ ثالثة وثالثوف شاًبا لدٍٓـ  رسات قوقعة صىاعٓة تتراوح أعهػاٌر

وجػػاءت  .لهفػػردات والقػػراءة وهٍػػارات الكتابػػةالسػػتخداـ ىظػػاـ الػػزرع لػػدٍٓـ والقػػدرات الهعرفٓػػة وا

التٍػػػاب بسػػػبب ـ   وسػػػتة صػػػه هػػػف الصػػػـ 26الهجهوعػػػة هػػػف جهٓػػػع أىحػػػاء اىكمتػػػرا وتضػػػهىت 

السػػػػػحآا   واحػػػػػد هصػػػػػاب بػػػػػاعتالؿ األعصػػػػػاب السػػػػػهعْ   وخهسػػػػػة ٓعػػػػػاىوف هػػػػػف احتٓاجػػػػػات 
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 ثػػالث لهػػدة زرع أوؿ عىػػد العهػػركػػاف تسػػعة عشػػر هزروًعػػا ثىػػائْ السػػف هػػع هتوسػػط  .إضػػافٓة

فػػػْ الهائػػػة  85تػػػـ تعمػػػٓـ األ مبٓػػػة فػػػْ التٓػػػار الرئٓسػػػْ   هػػػع اسػػػتخداـ  .أشػػػٍر سػػػتة سػػػىوات

كاىت الهجهوعػة قػادرة عمػِ اإلدراؾ   وكمٍػا سػجمت داخػؿ أو  .لالتصاؿ الشفٍْ فْ الهدرسة

 67فْ الهائػة و  75هف حٓث الهفردات االستقبالٓة والتعبٓٓرة   سجؿ  .فوؽ الهعدؿ الطبٓعْ

 55باستخداـ اختبار قػراءة الكمهػة الواحػدة   كػاف  .التوالْ عمِفْ الهد  الهتوسط فْ الهائة 

ووفقًػا لتقٓػٓـ ٓػورؾ لفٍػـ القػراءة    .أعالي الهائة فْ 21 و  فْ الهائة ضهف الىطاؽ الهتوسط 

٪ فػػػػْ الهعػػػػػدؿ 75٪ فػػػػوؽ هعػػػػدؿ القػػػػراءة   و 9٪ هتىاسػػػػًبا هػػػػع أقػػػػراف السػػػػهع   و 72كػػػػاف 

فػػْ الهائػػة  25وأشػػارت عٓىػػات الكتابػػة الهجاىٓػة إلػػِ أف  .الفٍػـ فػػْ أعمػػِ ٪13 و  الهتوسػط 

فػػػػػػْ الهائػػػػػػة  56فػػػػػػْ الهائػػػػػػة فػػػػػػوقٍـ   و  19كػػػػػػاىوا ٓػػػػػػؤدوف الهسػػػػػػتو  الهتوقػػػػػػع لسػػػػػػىٍـ   و 

كاىػػت التػػاثٓرات عمػػِ الىتػػائج ٌػػْ العهػػر عىػػد الػػزرع   والغػػرس الثىػػائْ   والعهػػر عىػػد  .أدىػػاي

الهجهوعػػة اسػػتخداًها جٓػػًدا لتكىولوجٓتٍػػا   وىتػػائج أقػػو  بشػػكؿ عػػاـ   أظٍػػرت ٌػػذي  .االختبػػار

لـ تكف ىتػائج الكتابػة  .بكثٓر فْ الهفردات والقراءة هها ظٍر فْ عدد السكاف الصـ قبؿ الزرع

ػة  ٓػر القٓاسػٓة كهػا  ة كها كاىت فْ القراءة   ولكىٍا لـ تكف ُتظٍر استخداـ المغة اإلىجمٓٓز قٓو

سػػتراتٓجٓات الكتابػػة هثػػؿ التٍجئػػة الهبتكػػرة   الشػػائعة فػػْ كاىػػت فػػْ الهاضػػْ   وكاىػػت تظٍػػر ا

 .األطفاؿ السهع
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يتوقع برنامج كمبيوتر جديد نجاح زراعة قوقعة األذف في األطفاؿ المصابيف بضػعؼ دراسة 

 مستشفآ سينسيناتي لألطفاؿ المركز الطبي 2015أكتوبر  12السمع

ر بػػػػالرىٓف الهغىاطٓسػػػػْ وفقػػػػًا لدراسػػػػة   ٓهكػػػػف لبرىػػػػاهج كهبٓػػػػوتر جدٓػػػػد ٓقػػػػـو  بتحمٓػػػػؿ التصػػػػٓو

الػػػوظٓفْ فػػػْ الػػػدهاغ لألطفػػػاؿ الهصػػػابٓف بضػػػعؼ السػػػهع أف ٓتىبػػػا بهػػػا إذا كػػػاىوا سػػػٓطوروف 

ة فعالة فْ  ضوف عاهٓف هف جراحة زراعة القوقعة الصىاعٓة  .هٍارات لغٓو

أف برىاهًجػػا جدٓػػًدا لمكهبٓػػوتر ٓحمػػؿ  إلػػِ Brain and Behavior تشػػٓر دراسػػة فػػْ هجمػػة

ر بػػالرىٓف الهغىاطٓسػػْ الػػوظٓفْ فػػْ الػػدهاغ لألطفػػاؿ الهصػػابٓف بضػػعؼ السػػهع ٓهكػػف الت صػػٓو

ػػػػة فعالػػػػة خػػػػالؿ عػػػػاهٓف هػػػػف جراحػػػػة زراعػػػػة  أف ٓتىبػػػػا بهػػػػا إذا كػػػػاىوا سػػػػٓطوروف هٍػػػػارات لغٓو

 . القوقعة

أكتػػوبر / تشػػٓرف األوؿ هػػف الهجمػػة عمػػِ اإلىترىػػت   ٓقػػوؿ بػػاحثوف فػػْ الهركػػز  12فػػْ طبعػػة 

ىسػػٓىاتْ لألطفػػاؿ إف برىػػاهج الكهبٓػوتر الخػػاص بٍػػـ ٓحػػدد كٓفٓػػة اسػػتجابة الطبػْ بهستشػػفِ سٓ

هىػاطؽ هعٓىػة هػف الػدهاغ الختبػارات التحفٓػز السػهعْ التػْ ٓتمقاٌػا الرضػع واألطفػاؿ الصػغار 

 .قبؿ الزرع قبؿ الجراحة

ر   ٓشػػٓر الهؤلفػػوف إلػػِ أف ىهػػوذج الكهبٓػػوتر الخػػاص  ػػد هػػف األبحػػاث والتطػػٓو هػػع إجػػراء الهٓز

هكػػػف أف ٓصػػػبح أداة عهمٓػػػة تتػػػٓح لألطبػػػاء فحػػػص الهرضػػػِ الػػػذٓف ٓعػػػاىوف هػػػف ضػػػعؼ بٍػػػـ ٓ

ٌػذا ٓهكػف أف ٓقمػؿ هػف عػدد األطفػاؿ الػذٓف  .السهع العصبْ قبػؿ الجراحػة بشػكؿ أكثػر فعالٓػة
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خضػػػػعوا لعهمٓػػػػة جراحٓػػػػة وهكمفػػػػة   إال أف ٓشػػػػعر بخٓبػػػػة أهػػػػؿ عىػػػػدها ال ٓػػػػزرع تحقٓػػػػؽ ىتػػػػائج 

 .الهرجوة

الختبارات السهعٓة السابقة لمجراحة   حدد الباحثوف ىشاًطا هرتفًعػا فػْ عىد تحمٓؿ الىتائج هف ا

هىطقتٓف هف الدهاغ ٓتكٍىوف بفعالٓة باكثر األطفاؿ استفادة هػف عهمٓػات الػزرع   ههػا ٓجعمٍػـ 

إحداٌا فْ هىاطؽ التعّرؼ عمِ الكالـ وربط المغة فْ ىصػؼ الكػرة  .عالهات بٓولوجٓة ههكىة

والثاىْ ٌو فػْ الٍٓاكػؿ الدها ٓػة  .الهىطقة الزهىٓة الفائقة والهتوسطةاألٓسر هف الدهاغ   فْ 

ٓقػػوؿ الهؤلفػػوف إف الىتٓجػػة الثاىٓػػة هثٓػػرة لمدٌشػػة وقػػد تػػوفر رؤ  جدٓػػدة حػػوؿ  .الٓهىػػِ الػػدهاغ

 .الدوائر العصبٓة التْ تدعـ التطور المغور والسهعْ فْ الدهاغ

ر بػالرىٓف الهغىاطٓسػْ  الػوظٓفْ   تسػتخدـ خوارزهٓػة الكهبٓػوتر بعد جهع البٓاىػات هػف التصػٓو

ر بالرىٓف الهغىاطٓسْ الػوظٓفْ لمىػاقالت    Bag-of-Words عهمٓة تسهِ لتخطٓط التصٓو

 .والتْ تـ استخداهٍا فٓها بعد لمتىبؤ باألطفاؿ الذٓف ٌـ هرشح جٓد لزراعة القوقعة

ـ بػػػٓف  44شػػػهمت الدراسػػػة  كػػػاف  .شػػػًٍرا 67أشػػػٍر و  8رضػػػًٓعا وطفػػػاًل صػػػغًٓرا تتػػػراوح أعهػػػاٌر

ثالثػػة وعشػػروف هػػف األطفػػاؿ ٓعػػاىوف هػػف ضػػعؼ السػػهع وخضػػعوا الهتحاىػػات سػػهعٓة والػػرىٓف 

كػػػاف واحػػػد وعشػػػروف طفػػػاًل سػػػهًعا عادًٓػػػا  .الهغىاطٓسػػػْ الػػػوظٓفْ قبػػػؿ جراحػػػة زراعػػػة القوقعػػػة

 .وشاركوا فْ الدراسة كهواضٓع هراقبة   ٓخضعوف الختبارات قٓاسٓة لمسهع والكالـ واإلدراؾ

عػػاهٓف هػػػف جراحػػة زراعػػة القوقعػػػة   تػػـ قٓػػاس األداء المغػػػور لهسػػتمهْ زراعػػة القوقعػػػة   بعػػد 

 .والذر تـ استخداهً كهعٓار قٓاسْ ذٌبْ لمتحمٓؿ الحسابْ
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ٓفٓػػد الهؤلفػػوف أىٍػػـ اختبػػروا ىػػوعٓف هػػف الهىبٍػػات السػػهعٓة خػػالؿ االختبػػارات السػػابقة لمجراحػػة 

وشػهمت  .صػمة فػْ هىػاطؽ هختمفػة هػف الػدهاغوالتْ صههت لتحفٓز تدفؽ الدـ والىشػاط ذر ال

ر  .الهحفزات لغة الكالـ الطبٓعٓة وىغهات الضوضاء ضٓقة الىطاؽ بعد تحمٓؿ بٓاىػات التصػٓو

بػػػالرىٓف الهغىاطٓسػػػْ الوظٓفٓػػػة هػػػف االختبػػػارات السػػػهعٓة قبػػػؿ الجراحػػػة واختبػػػارات المغػػػة بعػػػد 

ػػػا خطػػػاب المغػػػة  الجراحػػػة لهػػػدة عػػػاهٓف   قػػػرر البػػػاحثوف أف أىهػػػاط تىشػػػٓط الػػػدهاغ التػػػْ ٓحفٌز

ة أكبر  .الطبٓعٓة لٍا قدرة تىبٓؤ

مهارات القراءة والكتابة بيف الطالب الصػـ  : 2013تشريف ال اني  25جيسير دمايردراسة 

 وضعاؼ السمع والطالب ذوي زراعة القوقعة في التعميـ  نائي المألة /  نائي ال قافة

ٓطػػوروف قػػدرات القػػراءة والكتابػػة الهالئهػػة أظٍػػرت األبحػػاث أف العدٓػػد هػػف الطػػالب الصػػـ ال 

  والطػالب الػذٓف ٓعػاىوف هػف  تقٓـ ٌذي الدراسة هٍارات القراءة والكتابػة لمطػالب الصػـ .لمعهر

الشدٓد   والطالب الذٓف ٓزرعوف قوقعػة األذف فػْ هػدارس ثىائٓػة المغػة / ثىائٓػة الثقافػة  صهـال

الطػػػالب لػػػـ ٓواجٍػػػوا أر صػػػعوبات فػػػْ  فػػػْ الهائػػػة هػػػف 45تظٍػػػر الىتػػػائج أف  .فػػػْ الػػػدىهارؾ

تظٍػر ىهػاذج تحمٓػؿ االىحػدار  .القراءة والكتابة )أر أىٍـ لـ ٓتجاوزوا سىة واحػدة فػْ الهدرسػة(

عاقات إضافٓة ٌْ عواهؿ تفسر ة )إها شفوًٓا أو شفوًٓا أو هوقعة( وا  لـ ٓػتـ  .أف القدرات المغٓو

كؿ كبٓػػػػر عمػػػػِ هٍػػػػارات القػػػػراءة العثػػػػور عمػػػػِ هسػػػػتو  فقػػػػداف السػػػػهع وال زراعػػػػة القوقعػػػػة بشػػػػ

تهػػت هىاقشػػة الىتػػائج فٓهػػا ٓتعمػػؽ بػػالىٍج ثىػػائْ المغػػة / ثىػػائْ الثقافػػة الػػدىهاركْ فػػْ  .والكتابػػة

 .تعمٓـ الصـ 
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شػيكاغو  جراحػة الػرأس والرقبػة -األكاديمية األمريكية لطب األذف واألنػؼ والحنجػرة دراسة 

الصناعية لديهـ نوعية حياة مسػاوية  األطفاؿ الذيف لديهـ غرسات القوقعة 2010فبراير 2

 :ألقراف السمع العادييف

األطفػػاؿ الػػػذٓف ٓزرعػػوف قوقعػػػة األذف ٓصػػىفوف ىوعٓػػػة حٓػػػاتٍـ عمػػِ قػػػدـ الهسػػاواة هػػػع أقػػػراىٍـ 

ذا ٓشٓر إلِ بحث جدٓد  .الهعتادوف فْ السهع   ٌو

واجٍػػوف لقػػد أشػػارت األبحػػاث السػػابقة إلػػِ أف األطفػػاؿ الصػػـ ٓشػػعروف بقبػػوؿ اجتهػػاعْ أقػػؿ ٓو

ظٍروف هشاكؿ أكبر فْ التكٓؼ هػف أقػراىٍـ السػهع. أد   ف صداقات ٓو صعوبة أكبر فْ تكٓو

ر  CI الىجػػاح الالحػػؽ ألجٍػػزة هتعػػددة القىػػوات التػػْ تعهػػؿ عمػػِ تحسػػٓف إدراؾ الكػػالـ وتطػػٓو

المغػػة إلػػِ جعػػؿ البػػاحثٓف ٓىظػػروف إلػػِ هػػا ٌػػو أبعػػد هػػف أداء الكػػالـ والمغػػة إلػػِ أسػػئمة حػػوؿ 

 .لىفسٓة واالجتهاعٓة والتكٓؼالسموكٓات ا

 والٓة أهٓركٓة استبٓاف 16هف  CI عائمة هع أطفاؿ 88استخدهت ٌذي الدراسة الهستعرضة لػ 

QOL  عاًها. ثـ اىقسهت الهجهوعة حسب عهر الطفؿ عىدها هػألت االسػتبٓاف: هجهوعػة هػف

ػػػا  11إلػػػِ  8 ء سػػػىة. ُطمػػػب هػػػف كػػػال الوالػػػدٓف واألطفػػػاؿ هػػػؿ 16-12سػػػىة وهجهوعػػػة عهٌر

  هع تقٓٓـ الوالدٓف لطفمٍها. وتهػت هقارىػة هجهوعػة الدراسػة بعػد ذلػؾ  QOL استهارة استبٓاف

 .فْ الصفوؼ الرابعة والثاهىة NH NH هف 1501بهجهوعة السٓطرة عمِ 

وهػع ذلػؾ  .NH و CI اإلجهالْ لـ ٓختمؼ بٓف هجهوعػات QOL أظٍرت ىتائج االستبٓاف أف

هػع  QOL سػىة هعػدؿ 11-8البػالن هػف العهػر  CI طفاؿ  كشفت دراسة الفرز الفردر أف األ
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أكثػر  QOL عهوهػا CI صػىؼ الهتمقػوف األصػغر سػىا .NH العائمػة أقػؿ إٓجابٓػة هػف أقػراىٍـ

عاهػا. وهػع ذلػؾ   ٓشػٓر الهؤلفػوف إلػِ أف ٌػذا قػد  16-12القدٓهػة  CI إٓجابٓػة هػف هجهوعػة

ارتباًطػػا عكسػػًٓا كبٓػػًرا هػػع اإلجهػػالْ  QOL ٓكػػوف اىعكاًسػػا لسػػموؾ الهراٌػػؽ القٓاسػػْ. أظٍػػر

فػػْ الهجهوعػػة  CI التقػػدـ فػػْ العهػػر عىػػد الػػزرع   وارتباًطػػا إٓجابًٓػػا كبٓػػًرا هػػع هػػدة اسػػتخداـ

 .عاًها 16-12العهٓرة 

 لألطفاؿ الذيف يعػانوف مػف ضػعؼ السػمع: كممػا كػاف زراعػة القوقعػة فػي وقػت مبكػردراسة 

 يةمعاهد جونز هوبكنز الطب 2010أبريؿ  23ذلؾ أفضؿ  كاف

تشػػػٓر دراسػػػة هتعػػػددة الهراكػػػز أجراٌػػػا عمهػػػاء فػػػْ جاهعػػػة جػػػوىز ٌػػػوبكىز إلػػػِ أف تمقػػػْ  رسػػػة 

شًٍرا ٓحسف بشكؿ كبٓر هف قدرة األطفػاؿ الصػـ عمػِ سػهاع  18القوقعة الصىاعٓة قبؿ عهر 

 .وفٍـ والتحدث فْ ىٍآة الهطاؼ

ػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف 21الدراسػػػػػػػػة   التػػػػػػػػْ ُىشػػػػػػػػرت فػػػػػػػػْ عػػػػػػػػدد  ُٓعتقػػػػػػػػد أف ٓػػػػػػػػة هجمػػػػػػػػة الجهعٓػػػػػػػػة الطب أبٓر

  ٌػػْ أوؿ ىظػػرة عمػػِ هسػػتو  الػػبالد حػػوؿ تػػاثٓر التوقٓػػت الجراحػػْ عمػػِ  (JAMA)األهٓركٓػػة

تتكػػػوف الجراحػػػة هػػػف وضػػػع جٍػػػاز إلكتروىػػػْ صػػػغٓر فػػػْ األذف  .هعػػػدؿ ىجػػػاح عهمٓػػػات الػػػزرع

ىقؿ اإلشارات الصوتٓة إلِ الهخ  .ٓتخطِ الخالٓا العصبٓة التالفة فْ األذف الداخمٓة ٓو

ـ بٓف  طفالً  188تابع الباحثوف  سػىوات   هػع فقػداف شػدٓد لمسػهع  5أشٍر و  6تتراوح أعهاٌر

لقػد قػاهوا بتتبػع  .لهدة ثالث سىوات بعد تمقٍٓـ زراعة قوقعة األذف فْ ستة هستشفٓات أهٓركٓة
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ـ  ات تطػػوٌر قػدرة األطفػػاؿ الىاشػػئة حػػدٓثًا عمػػِ التعػػرؼ عمػِ الكػػالـ بعػػد الػػزرع   وقػػارىوا هسػػتٓو

ات   .فْ ىفس العهر بالسهع العادرطفاًل  97المغور بهستٓو

فػػْ حػػٓف تحسػػىت هٍػػارات التحػػدث والمغػػة فػػْ جهٓػػع األطفػػاؿ بغػػض الىظػػر عػػف العهػػر بعػػد 

ٓشػٓر  .ٍدتىبؤ قور فػْ هقػدار التحسػف الػذر شػتمقٍٓـ  رسة القوقعة الصىاعٓة   برز العهر ك

مة جػًدااالكتشاؼ إلِ ىافذة حرجة لمتشخٓص والعالج   ىافذة ال تبقِ هفتوحة لفترة  لػذلؾ  .طٓو

  ٓقػوؿ البػاحثوف   إف تػاخٓر الػزرع ٓحػـر األطفػػاؿ هػف التعػرض الضػرورر لألصػوات والكػػالـ 

ىٓة لمىهو عىدها ٓبدأ الدهاغ فْ تفسٓر هعىِ األصوات والكالـ  .خالؿ الهراحؿ التكٓو

  (Litovsky &Saffran,Calaub,2009)كالوب، سافراف و ليتوفسكيلكؿ مف دراسة 

إلػػػِ تقصػػػْ الفػػػروؽ فػػػْ سػػػرعة التعػػػرؼ السػػػهعْ عمػػػِ الكمهػػػات بػػػٓف األطفػػػاؿ والتػػػْ ٌػػػدفت 

العادٓٓف واألطفاؿ الػذٓف ٓسػػتخدهوف زراعػة القوقعػة االلكتروىٓػة   اشػتهمت عٓىػة الدراسػة عمػِ 

بٓػػة عمػػِ سػػتة و  بٓػػػة . اشػػػتهمت الهجهوعػػة التجٓر هجهػػوعتٓف أحػػداٌها ضػػابطة واألخػػػر  تجٓر

سػهعْ حسػْ عصػبْ شػدٓد إلػِ شػدٓد جػػدا فػػْ كمتػػا األذىػٓف عشٓرف طفال ٓعػاىوف هػف فقػداف 

جهػػٓعٍـ هػػف هسػػتخدهْ  وتمقػػوا جٍػػاز القوقعػػة السػػهعٓة االلكتروىٓػػة قبػػؿ سػػف الػػثالث سػػىوات و

التواصػؿ السػهعْ الكالهْ   وتـ اختٓار العٓىة هف جهٓػع أىحػاء الوالٓػات الهتحػدة األهٓركٓػة . 

طفال ٓتهتعػوف بسػهع طبٓعػْ .  20همت عمِ عشٓرف أها بالىسبة لمهجهوعة الضابطة فقد اشػت

وبالىسػػػبة إلجػػػراء الدراسػػػة فقػػػد تػػػـ عػػػرض صػػػور عمػػػِ شاشػػػة الكهبٓػػػوتر فػػػْ هربعػػػات بٓضػػػاء 

صورتٓف فْ كؿ هرة   وتـ استخداـ كمهات هالوفة هثؿ : حذاء   كػرة . ثػـ تػـ إجػػالس الطفػػؿ 
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وحسػػاب سػػرعة االسػػتجابة  أهػػػاـ الشاشػػة وتسػػهٓة إحػػد  الصػػورتٓف وهراقبػػة حركػػة عػػٓف الطفػػؿ

بػػاجزاء الثاىٓػػة. وأظٍػػرت ىتػػائج الدراسػػة أف األطفػػاؿ السػػالهٓف سػػهعٓا كػػاىوا أسػػرع هػػف األطفػػاؿ 

 . الذٓف ٓستخدهوف جٍاز الزرع القوقعْ فْ التعرؼ عمػِ الكمهات

  Summerfield & Stacey )2008في دراسة ستايسي و سمرفيمد) 

فعالٓػػػػػة التػػػػدٓرب السػػػػهعْ القائهػػػػة عمػػػػِ الكمهػػػػة و الجهمػػػػة و التػػػػْ ٌػػػػدفت إلػػػػِ الهقارىػػػػػة بػػػػػٓف 

الصوت الهىفصؿ فْ تحسٓف فٍـ الكالـ عىد األفراد الذٓف ٓسػتخدهوف جٍاز الزرع القػوقعْ . 

شػػهمت الدراسػػة ثهاىٓػػة عشػػر فػػردا فػػْ هدٓىػػة ٓػػورؾ فػػْ الههمكػػة الهتحػػدة وتػػـ فػػْ ٌػػػذي الدراسػػػة 

وؿ باسػػتخداـ التهٓٓػػز السػػهعْ بػػٓف الكمهػػات والثػػاىْ هقارىػػة ثالثػػة أسػػالٓب لمتػػدٓرب السػػهعْ األ

باسػػػػتخداـ العبػػػػارات والجهػػػػؿ والثالػػػػث باسػػػػتخداـ التهٓٓػػػػز بػػػػٓف األصػػػػوات والهقػػػػاطع. واسػػػػتخدـ 

جهمػة هوزعػة  32الػذر ٓتكػوف هػف اثىػاف و ثالثػوف ( BKB) بػىش –كػوؿ  –اختبػار: بػاهفورد 

ٓسٓة . وطمػػب هػػف الهشػاركٓف عمِ ثهاىْ هجهوعات   تحتور كؿ جهمة عمِ ثالث كمهات رئ

ػػا وقػػد تػػـ احتسػػاب الػػدرجات بىػػاءا عمػػِ عػػدد الكمهػػات التػػْ تػػـ  االسػػتهاع إلػػِ الجهػػؿ وتكراٌر

ػػػػػا بشػػػػػكؿ صػػػػحٓح . أهػػػػػا اختبػػػػار الصػػػػواهت فتكػػػػوف هػػػػػف عشػػػػٓرف  هقطعػػػػا صػػػػػوتٓا  20تكراٌر

ػا أهػا أداة االختبػا ر )صاهت+ صائت( وقد تـ تسػجٓؿ األصػوات وطمػب هػف الهشػاركٓف تكراٌر

الخاصػػة بالصػػوائت فشػػهمت عشػػر كمهػػات تبػػدأ بصػػوت /ٌػػػ/ هػػع صػػوائت هختمفػػة. وأظٍػػرت 

الىتائج أف أسالٓب التدٓرب السهعْ التْ اعتهدت عمػِ اسػتخداـ الكمهػات والجهػؿ كاىػت أكثػر 
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فعالٓػػػػة هػػػف أسػػػالٓب التػػػدٓرب السػػػهعْ التػػػْ اعتهػػػدت عمػػػِ التهٓٓػػػز السػػػهعْ بػػػٓف األصػػػوات 

 .الهىفصمة

 غرسات القوقعة الصناعية ، يةدي االستخداـ المبكر إلآ تحسيف الكالـباستخداـ دراسة 

 كمية الطب بجامعة واشنطف 2006يونيو 29

ػػة الهىطوقػػة لػػػ   3ف هػػف العهػػر ٓبمغػػو طفػػاًل   كمٍػػـ  76قػػاـ البػػاحثوف باختبػػار الهٍػػارات المغٓو

الفتػرة الزهىٓػة  أعواـ وىصػؼ   والػذٓف لػدٍٓـ  رسػة قوقعػة األذف وقػارىوا ٌػذي الىتػائج هػع طػوؿ

ػادة وقػت الػزرع   أصػبحت هفػردات  .التْ قضاٌا كؿ طفؿ فْ عهمٓة الزرع ووجػدوا أىػً هػع ٓز

األطفاؿ أكثر ثراًء   وكاىت جهمٍـ أطوؿ وأكثػر تعقٓػًدا   واسػتخداهٍـ لمكمهػات  ٓػر الهىتظهػة 

 .تـ اإلبالغ عف عهؿ الباحثٓف فْ عدد ٓوىٓو هف األذف والسهع .أكثر تواتراً 

بػا ٓالح ظ ىٓكوالس أف العدٓد هػف األطفػاؿ الػذٓف تمقػوا زراعػة القوقعػة فػْ سػف هبكػرة لػدٍٓـ تقٓر

ػػػة الهىطوقػػػة هثػػػؿ األطفػػػاؿ الػػػذٓف ٓعػػػاىوف هػػػف السػػػهع الطبٓعػػػْ تشػػػٓر  .ىفػػػس الهٍػػػارات المغٓو

إلػػِ أىػػً بحمػػوؿ سػػف الرابعػػة والىصػػؼ    -التػػْ لػػـ تىشػػر بعػػد  -الدراسػػات اإلضػػافٓة لمبػػاحثٓف 

لػػذٓف خضػػعوا لػػزرع القوقعػػة هبكػػرًا جػػًدا فػػْ كثٓػػر هػػف األحٓػػاف ٓتحػػدثوف بشػػكؿ ٓكػػوف األطفػػاؿ ا

هكىٍـ دخوؿ ٓراض األطفاؿ هع أقراىٍـ السهعٓٓف  .طبٓعْ ٓو

   ,Bow &Martin , Sarant ,2004 (دراسة باتش ، بالمي ، سػرانت ، مػارتف و بػو

blamey , Paatsch ) 
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لحسػػباف أثػػر القػػدرة السػػهعٓة والهعرفػػة التػػْ ٌػػدفت إلػػِ تجربػػة ىهػػوذج حسػػابْ لموصػػؼ ٓاخػػذ با

ػا  بالهفردات والهٍػارات الكالهٓػة لفٍػـ ىتػائج اختبػارات الكمهػات أحادٓػة الهقطػع التػْ ٓػتـ إجراٌؤ

 33لألطفػػاؿ الػػذٓف ٓعػػاىوف هػػف فقػػداف سػػهعْ   اشػػتهمت عٓىػػة الدراسػػة عمػػِ ثالثػػة و ثالثػػٓف 

ـ بػػٓف سػػت طفػػال هػػف هراجعػػْ عٓػػادة هٓمبػػورف لزراعػػة القوقعػػػة باسػػػترال ٓا ههػػػف تراوحػػػت أعهػػاٌر

سػػىوات و أربػػع عشػػرة سػػىة و هػػىٍـ اثىػػا عشػػر طفػػال ههػػف ٓسػػتخدهوف جٍػػاز القوقعػػة السػػهعٓة 

قىػاة . اسػتخدهت الكمهػات أحادٓػة الهقطػع  22االلكتروىٓة هف ىوع ىٓوكمٓوس اثىاف و عشروف 

تكػػوف االختبػػار هػػف خهسػػٓف  هوزوىػػة صػػوتٓا  كمهػػة 50لقٓػػاس هٍػػارات فٍػػـ الكػػالـ والقػػراءة. ٓو

ػػؽ السػهع فقػػط دوف السػػػهاح بػػالقراءة عمػػِ الشػػفاي حٓػث طمػػب هػػف  وتػـ تقػػدٓـ الكمهػات عػػف طٓر

الطفػػؿ تكػػرار الكمهػػة التػػْ ٓسػػهعٍا دوف حػػذؼ أو إضػػافة أو إبػػداؿ وبعػػد ذلػػؾ طمػػب هػػف كػػؿ 

طفؿ قراءة ىفس الكمهات التْ تـ تقدٓهٍا عف طٓرؽ السػهع   أهػا بالىسػبة ألدوات قٓػاس ىتػائج 

تاج الكالـ فقد استخدـ الباحثوف أسموب جهع العٓىات الكالهٓة أثىاء الهحادثة حٓث تـ جهػع إى

قرابػػة السػػتٓف إصػػدار لفظػػْ هػػف كػػؿ طفػػؿ . أهػػا بالىسػػبة ألدوات قٓػػاس المغػػة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ 

الطبعة الثالثػة كهػا تػـ اسػتخداـ الىهػوذج الحسػابْ لعػػزؿ  –اختبار: بٓبودر لمهفردات الهصورة 

 : هصادر لمخطا عىدها ٓتـ استخداـ فحص استٓعاب الكالـ باستخداـ السهع فقط ثالثة

 أخطاء ىاتجة عف قٓاـ الطفؿ بسهاع صوت خاطئ أو باستقباؿ هعموهات سػهعٓة ىاقصػة - 

خطػػػا بػػػالهفردات حٓػػػث ٓقػػػـو الطفػػػؿ باسػػػترجاع كمهػػػة ال تطػػػابؽ الكمهػػػة التػػػْ سػػػهعٍا  - .

 . باالختبار
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الطفػػؿ بإصػػدار أصػػوات الكمهػػة بشػػكؿ خطػػا بسػػبب صػػعوبات  أخطػػاء ىطقٓػػة حٓػػث ٓقػػـو - 

ػػذا هػػا وضػػحتً  ىطقٓػػة و خمصػػت الدراسػػة إلػػِ أف ٌػػذي األخطػػاء ال تػػؤثر فػػْ بعضػػٍا بعضػػا ٌو

 (Geers & Moog, 1994 ); (Boothroyd,1995 )دراسات كؿ هػف

.( Paatsch et al 2004);( Osperger et al, 1991)  

   Seday & Sephar , Geers) 2002دراسة غيرز ، سبيهار و سيداي ) 

لتػػػػْ ٌػػػػػدفت إلػػػػػِ هعرفػػػػػػة اذا كػػػػػػاف األطفػػػػػاؿ الصػػػػػـ ٓكتسػػػػػبوف هٍػػػػػارات الكػػػػػالـ أو ٓسػػػػػتهروف ا

باالعتهاد عمِ التواصؿ الٓدور بعد وضػعٍـ فػْ بٓئػة تواصػؿ كمػْ   بعػد إجػراء زراعػة قوقعػة 

سهعٓة الكتروىٓة كهػا حػاوؿ البػاحثوف هعرفػة فٓهػا اذا كػاف اسػتخداـ الكػالـ فػْ هرحمػة هػػا بعػػد 

السػػهعٓة االلكتروىٓػػة هرتبطػػا بىتػػائج أخػػر  هثػػؿ التحسػػف فػػْ اسػػتقباؿ الكػػالـ أو زراعػػة القوقعػػة 

وضػػوح الكػػػالـ أو الػػػدهج التربػػور. حٓػػث اشػػتهمت عٓىػػة الدراسػػة عمػػِ سػػبعة و عشػػٓرف طفػػال 

بسػػف الثاهىػػة و التاسػػعة هػػف سػػبع عشػػرة والٓػػة أهٓركٓػػػة باإلضػػافة إلػػِ أطفػػاؿ هػػف كىػػدا. جهٓػػع 

ػػت   22لٍػػـ زراعػػة قوقعػػة الكتروىٓػػة تحتػػػور عمػػػِ اثىتػػػٓف و عشػػٓرف الهشػػاركٓف بالدراسػػة أجٓر

قىاة هف ىوع كوكمٓر ىٓوكمٓوس قبؿ سف الخاهسة   وتـ إدراجٍػـ فػْ برىػاهج تواصػؿ كمػْ لهػدة 

ثالث سىوات عمِ األقؿ قبػؿ إجػراء زراعػة القوقعػة   كهػا تهػت كتابػة العٓىػات بحسػب أسػموب 

ػػػة التواصػػػؿ ) كػػػالـ أو إشػػػارة( وتػػػـ إعطػػػػاء ا لػػػدرجات بحسػػػب الىػػػوع الهعىػػػور   والقواعػػػد الىحٓو

وطػػػوؿ العبػػػارة واسػػػتخداـ الوحػػػدات الصػػػرفٓة . وأظٍػػػرت الىتػػػػائج وجػػػود عػػػدة أسػػػالٓب ٓفضػػػمٍا 

األطفػػاؿ فػػْ التواصػػؿ حٓػػث اسػػتخدـ الػػبعض الكػػالـ والػػبعض اإلشػػارة والػػبعض ٓسػػتخدـ كػػػال 
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تػػـ اختبػػار القػػدرة عمػػِ فٍػػـ الكػػالـ األسػػموبٓف بىسػػب هتفاوتػػة. أهػػا بالىسػػبة ألدوات الدراسػػة فقػػد 

هػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ اختبػػػار فٍػػػـ الكػػػالـ باسػػػتخداـ الهجهوعػػػات الهغمقػػػة واختبػػػار فٍػػػـ الكػػػالـ 

واحتػو  االختبػار عمػِ  (Test de Wipi) . باستخداـ التعرؼ عمِ الصور لػػروس و لٓرهػػاف

لػوزف. أهػا لوحة تحتػور كػؿ لوحػة عمػِ سػتة صػور لكمهػػات عمػػِ ىفػػس ا 25خهس و عشٓرف 

بالىسػػبة إلىتػػاج الكػػالـ فقػػد تػػـ قٓػػاس وضػػوح الكػػالـ هػػف خػػالؿ تسػػجٓؿ جهػػؿ ٓقػػـو هػػػف خاللٍػػػا 

الطفػؿ بتقمٓػد الفاحص. ولـ ٓحقؽ األطفػاؿ الػذٓف ٓسػتخدهوف الكػالـ ىتػائج أعمػِ فػْ اختبػارات 

ػػػة هقارىػػػة  فٍػػػـ الكػػػالـ وحسػػػب بػػػؿ أظٍػػػروا أٓضػػػا فٍهػػػا أفضػػػؿ لقواعػػػد الىحػػػو بالمغػػػة االىجمٓٓز

األطفاؿ الذٓف كاف لدٍٓـ كػالـ قمٓػؿ أو لػـ ٓسػتخدهوا الكػالـ . وبعػد ثػػالث سػىوات هػف زراعػة ب

 .القوقعة كاف األطفاؿ الذٓف استخدهوا الكالـ أكثر قابمٓة لمدهج فْ الهدرسة العادٓة

األطفػػاؿ الصػػـ الػػذيف يحصػػموف عمػػآ غرسػػات القوقعػػة الصػػناعية فػػي سػػف مبكػػرة دراسػػة 

 2001ينػاير  5لألويػة ، ويختتمػوف أكبػر دراسػة عمػآ اإلطػالؽيحصػموف عمػآ أكبػر دفعػة 

 جامعة ميشيألاف النظاـ الصحي

أفاد باحثو الىظاـ الصحْ بجاهعة هٓشٓغاف   أف التػاثٓر اإلٓجػابْ لمػزرع الهبكػر واضػح حتػِ 

فْ هقارىات األطفاؿ األصغر واألكبر سىًا الذٓف تهت زراعػتٍـ لػىفس الهػدة   عمػِ الػر ـ هػف 

 .طفاؿ األكبر سىاً هٓزة ىضج األ

ٓضػػٓؼ الػػدلٓؿ الجدٓػػد   الػػذر ُىشػػر فػػْ عػػدد ٓىػػآر هػػف هجمػػة طػػب األىػػؼ واألعصػػاب )سػػابًقا 

الهجمػػػػة األهٓركٓػػػػة لطػػػػب األىػػػػؼ واألذف والحىجػػػػرة(   إلػػػػِ الػػػػدلٓؿ الهتزآػػػػد عمػػػػِ أف األطفػػػػاؿ 
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مٓف الذٓف ٓعاىوف هف ضعؼ السهع ٓجب أف ٓتمقوا  رسات قوقعة األذف فْ أقػرب وقػت  الهٌؤ

 . ههكف إذا لـ ٓتهكىوا هف االستفادة هف وسائؿ السهع

طفػؿ الػذٓف تمقػوا ىفػس الىهػوذج هػف زرع القوقعػة  101ىظرت الدراسػة فػْ ىتػائج االختبػار هػف 

ـ بػٓف  UMHS فػْ إف حجػـ الهجهوعػة واإلدارة الهطابقػة  .سػىة 14و  2الػذٓف تتػراوح أعهػاٌر

الدراسػػػػات السػػػػابقة ألجٍػػػػزة السػػػػهع  لمهرضػػػػِ تجعػػػػؿ ىتػػػػائج الدراسػػػػة أكثػػػػر أٌهٓػػػػة هػػػػف ىتػػػػائج

ٓهثػػؿ األطفػػاؿ ثمػػث جهٓػػع هرضػػِ األطفػػاؿ الػػذٓف عولجػػوا فػػْ برىػػاهج  .اإللكتروىٓػػة الهزروعػػة

و واحد هف أقدـ وأكبر فْ البالد UMHS زرع قوقعة األذف  .  ٌو

ًبػػا   لمسػػهاح بػػإجراء تحمٓمػػٓف قػػد ٓسػػاعداف فػػْ عػػزؿ تػػاثٓر  تػػـ تقسػػٓـ األطفػػاؿ إلػػِ ىصػػفٓف تقٓر

تػػـ اختبػػار هٍػػارات التعػػرؼ عمػػِ الكػػالـ لػػد  هجهوعػػة  .عىػػد الػػزرع عمػػِ إدراؾ الكػػالـ العهػػر

طفاًل عىد بمو ٍـ سف السػابعة   بغػض الىظػر عػف الوقػت الػذر ٓحصػموف فٓػً  48هكوىة هف 

طفػاًل هػف هختمػؼ األعهػار بعػد  53تػـ اختبػار الهجهوعػة األخػر  الهكوىػة هػف .عمِ  رساتٍـ

اسػتغرؽ جهٓػع األطفػاؿ هجهوعػة هػف  .لعػزؿ آثػار العهػر عىػد الػزرعثالث سىوات هف الزرع   

بشػػكؿ  .سػػتة اختبػػارات قٓاسػػٓة لقٓػػاس قػػدرتٍـ عمػػِ التعػػرؼ عمػػِ األصػػوات والكمهػػات والجهػػؿ

عػػػاـ   أظٍػػػرت الىتػػػائج تػػػاثًٓرا هشػػػترًكا قوًٓػػػا لمعهػػػر عىػػػد الػػػزرع وطػػػوؿ الهػػػدة التػػػْ خضػػػع لٍػػػا 

ػػػؿ الكػػػالـ  رسػػػات القوقعػػػة الصػػػىاعٓة عبػػػ.األطفػػػاؿ لمػػػزرع ارة عػػػف أجٍػػػزة إلكتروىٓػػػة تقػػػـو بتحٓو

واألصػػػػػوات األخػػػػػر  إلػػػػػِ ىبضػػػػػات كٍربائٓػػػػػة تحفػػػػػز األطػػػػػراؼ العصػػػػػبٓة السػػػػػهعٓة فػػػػػْ األذف 

ٓهكػػػػىٍـ اسػػػتعادة السػػػػهع وتحسػػػٓف التواصػػػػؿ لألطفػػػاؿ والبػػػػالغٓف الػػػذٓف ٓعػػػػاىوف هػػػػف  .الداخمٓػػػة
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فٓدوف إال قمػػٓاًل أو ال ضػػعؼ السػػهع الحسػػْ الحػػاد إلػػِ العهٓػػؽ فػػْ كمتػػا األذىػػٓف الػػذٓف ال ٓسػػت

قاـ كٓمٓىْ وزهالؤي الهشاركوف   تٓٓرزا زوالف   دكتػوراي   وكآرسػا .ٓستفٓدوف هف أدوات السهع

آشبو   هاساتشوستس   بجهع البٓاىات عمِ هدار عػدة سػىوات هػف االختبػارات الروتٓىٓػة التػْ 

بٓػػػة عمػػػِ فتػػػػرات أجراٌػػػا هتمقػػػْ  رسػػػة القوقعػػػة الصػػػىاعٓة فػػػْ جاهعػػػة هاىشسػػػتر ٓوىآتػػػد الط

قػػاـ البػػاحثوف بتجهٓػػع األطفػػاؿ .عىػػد تقٓػػٓهٍـ¾  17و ½  5كػػاف األطفػػاؿ بػػٓف سػػف  .هىتظهػػة

ـ فػْ  .فْ كؿ ذراع هف الدراسة فْ أربع هجهوعات فرعٓة تـ تقسػٓـ األطفػاؿ الػذٓف تػـ اختبػاٌر

ـ  فػْ ثالث سىوات بعد الزرع وفًقا لمعهػر عىػد الػزرع   وتػـ تصػىٓؼ األطفػاؿ الػذٓف تػـ اختبػاٌر

واألكثػػر  -كاىػػت االختالفػػات بػػٓف الهجهػػوعتٓف أكثػػر وضػػوًحا .وفقًػػا لموقػػت هىػػذ الػػزرع 7سػػف 

سػػىوات الػػذٓف خضػػعوا  7فػػْ األطفػػاؿ البػػالغوف هػػف العهػػر  -أٌهٓػػة هػػف الىاحٓػػة اإلحصػػائٓة 

لعهمٓة الػزرع لهػدة أربػع سػىوات أو أكثػر   واألطفػاؿ الػذٓف بػدأت ثػالث سػىوات هػف الػزرع بػٓف 

سػىوات والػذٓف خضػعوا لػزرعٍـ  7وات. حتػِ أولئػؾ الػذٓف ٓبمغػوف هػف العهػر سى 4و  2عهر 

لهدة ثالث سػىوات فقػط سػجموا ىتػائج أفضػؿ بكثٓػر هػف أولئػؾ الػذٓف خضػعوا لٍػا لهػدة سػىة أو 

سػػػىوات أفضػػؿ هػػػف أولئػػػؾ الػػػذٓف  7و  5وكػػػاف األطفػػػاؿ الػػػذٓف سػػهعوا ألوؿ هػػػرة بػػػٓف  .سػػىتٓف

لػػـ تسػػفر جهٓػػع اختبػػارات إدراؾ الكػػالـ عػػف ىتػػائج .سػػىة 13و  10حصػػموا عمػػِ ٓػػزرع هػػا بػػٓف 

لكػػػف كٓمٓىػػػْ ٓشػػػٓر إلػػػِ أف بعػػػض االختبػػػارات  .أظٍػػػرت اختالفػػػات واضػػػحة بػػػٓف الهجهوعػػػات

ا أصغر الهرضػِ بغػض الىظػر  ة وهفردات هتطورة   والتْ ربها لـ ٓطوٌر تتطمب هٍارات لغٓو

ـ الهػػزروع اء إدراؾ الكػػالـ هػػع ٓوضػػح كٓمٓىػػْ أف ٌػػذا التػػاثٓر هػػف أجػػؿ تحسػػٓف أد.عػػف عهػػٌر
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االسػػػتخداـ األطػػػوؿ واألقػػػدـ لمػػػزرع ٓػػػرتبط عمػػػِ األرجػػػح بتػػػاثٓر زراعػػػة القوقعػػػة عمػػػِ الجٍػػػاز 

أظٍػػػرت األبحػػػاث األساسػػػٓة أف الخالٓػػػا العصػػػبٓة الهشػػػاركة فػػػْ  .العصػػػبْ السػػػهعْ الهتطػػػور

ر روابػػػػط وأىهػػػػاط تىشػػػػٓطٓة  الجٍػػػػاز السػػػػهعْ تتطمػػػػب تحفٓػػػػًزا هبكػػػػًرا وهسػػػػتهًرا هػػػػف أجػػػػؿ تطػػػػٓو

وأظٍػػػػرت دراسػػػػات سػػػػٓرٓرة أخػػػػر  أف كػػػػال هػػػػف األطفػػػػاؿ والبػػػػالغٓف  .وٓرة إلدراؾ الكػػػػالـضػػػػر 

ٓواصػػموف تحسػػٓف إدراكٍػػـ لمكػػالـ هػػع هػػرور الوقػػت   عمػػِ الػػر ـ هػػف أف البػػالغٓف ٓهٓمػػوف إلػػِ 

ستهر األطفاؿ فْ التحسف عمِ هدار فترة هف السىوات  .الٍضبة بعد فترة هف الوقت ٓو

كٓمٓىْ   قد ٓكوف ىٍج "االىتظار والترقب" فػْ حالػة األطفػاؿ الصػغار  وبالتالْ   وفًقا لها قالً

ػػؿ لقػػد رأٓػػت العدٓػػد هػػف الشػػباب الػػذٓف " .الػػذٓف تػػـ تشخٓصػػٍـ حػػدٓثًا ضػػاًرا عمػػِ الهػػد  الطٓو

ـ اىتظػار تطػورات تكىولوجٓػة جدٓػدة   فػْ بعػض الحػاالت لهػدة تتػراوح بػٓف سػىتٓف  اختار آباٌؤ

مِ الر ـ هف أىٍـ بدأوا بإهكاىٓات كبٓرة   اىتٍػِ بٍػـ األهػر وأربع سىوات. ٌؤالء الهرضِ   ع

إلِ الحػد األدىػِ هػف االسػتفادة هػف  رسػة القوقعػة الصػىاعٓة   حٓػث  ػابوا عػف الكػالـ الهٍػـ 

ر المغػػػة ٌػػػذا "المدوىػػػة"   أو القػػػدرة عمػػػِ االسػػػتهرار فػػػْ تعمػػػـ أشػػػٓاء جدٓػػػدة   " .وهعػػػالـ تطػػػٓو

قائمة باف األطفاؿ الػذٓف ٓعػاىوف هػف هشػاكؿ فػْ السػهع ٓضٓؼ الهٓزد هف الوقود إلِ الحجة ال

والذٓف ال ٓستفٓدوف هف التضخٓـ بادوات السهع ٓجػب أف ٓحصػموا عمػِ  رسػات قوقعػة األذف 

لقػػد وجػػد البػػاحثوف فػػْ تىهٓػػة الطفولػػة باسػػتهرار أف األطفػػاؿ الصػػغار  .فػػْ أقػػرب وقػػت ههكػػف

ـ والمغػػػة فػػػْ وقػػػت هبكػػػر هػػػف واألطفػػػاؿ الصػػػغار ٓصػػػموف إلػػػِ هراحػػػؿ ٌاهػػػة فػػػْ تطػػػور الكػػػال

قد تشٓر ىتٓجة الدراسة الجدٓدة بوضوح إلِ خطر فقػداف أو تػاخٓر ٌػذي الهعػالـ بسػبب  .الحٓاة
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مة األجؿ لزرع القوقعػة قبػؿ سػف .ضعؼ السهع عاًهػا.  2ال ٓزاؿ الفٓرؽ ٓبحث فْ أثار الطٓو

ٍا فْ األطفػاؿ فػْ عهػر وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء األهٓركٓة عمِ عهمٓات زرع الستخداه

 شًٍرا. سف أف فْ 24إلِ  12ال ٓتجاوز السىة   والتجارب السٓرٓرة فْ فترة تتراوح ها بٓف 

UMHS  ٓقػوؿ كٓمٓىػْ إف البٓاىػات األولٓػة الهتعمقػة بٍػؤالء الهرضػِ األصػغر  .وأهػاكف أخػر

ؽ هػف العهػر سىًا تظٍر بالفعؿ اختالًفا عف أولئػؾ الػذٓف حصػموا عمػِ  رسػاتٍـ فػْ وقػت الحػ

  لكف األهر سٓستغرؽ بعػض الوقػت لتػراكـ عػدد كبٓػر هػف الهرضػِ ذور الخبػرة لعػدة سػىوات 

 .لمسهاح بىوع التحمٓؿ الذر ٓتـ فْ الدراسة الحالٓة

 : التعقيب عمآ الدراسات

إف كػػؿ الدراسػػات التػػْ تقربػػت هػػف الطفػػؿ الحاهػػؿ لػػزرع القػػوقعْ أجهعػػت عمػػِ أىػػً ٓتهٓػػز بكػػؿ 

ىػػػً الطفػػػؿ العػػػادر إلػػػِ أف القػػػدرات العقمٓػػػة  مػػػً إلػػػِ الدراسػػػة جىبػػػا إلػػػِ جىػػػب هػػػع قٓر التػػػْ تٌؤ

اإلشػػكاؿ الهطػػروح ٌػػو التفػػاوت فػػْ درجػػات السػػهع وزهػػف الػػزرع القػػوقعْ وىوعٓػػة التكىولوجٓػػا 

الهسػػتخدهة األهػػر الػػذر ٓػػؤثر عمػػِ هػػد  ىجػػاح الػػزرع القػػوقعْ بالىسػػبة لمطفػػؿ األصػػـ وىهػػوي 

 ات ألف لكؿ دراسة الزهاف والهكاف والعٓىة الخاصة بٍاالمغور هف ٌىا تختمؼ ىتائج الدراس

وأٓضػػا اإلخػػتالؼ فػػْ تكىولوجٓػػا الػػزرع القػػوقعْ التػػْ تشػػٍد تطػػورا عاهػػا بعػػد عػػاـ واإلهكاىٓػػات 

   التْ سٓتٓحٍا التطور فْ ٌذا الهجاؿ بالىسبة لطفؿ األصـ
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 :اإلشكالية 

ِ: التعبٓػر الكتػابِ  تجهع ىظٓرات الكتابة عمِ اف ٌىاؾ ثالث هحاور ٌاهة لمغة ال هكتوبة ٌو

ة  .التٍجئة  والكتابة الٓدٓو

صػعوبات  حػاهمْ الػزرع القػوقعْوىتٓجة لتعدد ابعاد هٍارات الكتابة ٓعاىِ العدٓد هف االطفػاؿ 

هٍػػػارة الكتابػػػة والتٍجئػػػة والتعبٓػػػر الكتػػػابِ. والهشػػػكالت التػػػِ ٓعػػػاىِ هىٍػػػا ٌػػػؤالء عمػػػِ هسػػػتو  

 تحصٓمٍـ االكادٓهِ وربها عمِ هستقبمٍـ الهٍىِ آضااالطفاؿ تؤثر تاثٓرا بالغا عمِ 

الكتابة ٌْ ىقطة البدآة فْ العهمٓة التعمٓهٓة   بؿ ٌْ القاسـ الهشػترؾ بػٓف تعمػٓـ كػؿ الهػواد ف

ثػػـ كتابػػة   الدراسػػٓة   فبدآػػة العهمٓػػة التعمٓهٓػػة تكػػوف بكتابػػة الػػدرس فػػْ دفتػػر تحضػػٓر الهػػدرس

وسػٓمة هسػاعدة   ثػـ كتابػة ذلػؾ فػْ كػراس الهػتعمـ وبعػد  عمِ السبورة أو أرة عىاصري أو أهثم

ذلػػؾ ٓسػػتخدهٍا الهػػتعمـ هػػا تعمهػػً فػػْ هراجعتػػً وفػػْ فٍهػػً أو حتػػِ حفظػػً   ولػػف ٓسػػتغىْ عػػف 

هتحاىػػات فػػالتعبٓر الكتػابْ والكتابػػة عاهػػة ٌػْ أسػػاس التعمػػٓـ والػػتعمـ إلالكتابػة فػػْ إجابتػػً عػف ا

جز عف هٍارة الكتابة تػؤدر إلػِ إخفػاؽ الهتعمهػٓف حظة السمٓهة   والعالوالتفكٓر الهىطقْ واله

 .هها ٓترتب عمًٓ

عبارة عف رسـ الحػروؼ والحركػات والرهػوز البصػٓرة والمهسػٓة الدالػة “باىٍاكها تعرؼ الكتابة  

ػا باألعمِ األ ػذي الرهػوز تعبػر عػف الهعػاىْ  واصػوات بحسػب هروٌر فكػار التػْ ٓػراد ألذٌػاف ٌو

 (   164ص, 2005هصطفِ   افر(ىقمٍا إلِ الغٓر.
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القدرة عمِ التعبٓر بالكتابة تتطمب ىضجا عضمٓا وعصػبٓا ولكػْ تػتـ الكتابػة بالصػورة الهثمػِ ف

ػػػػادة عمػػػػِ الػػػػتحكـ فػػػػْ  ,فإىٍػػػػا تتطمػػػػب إعػػػػداد جٓػػػػدا وهعرفػػػػة كاهمػػػػة باوضػػػػاع أجػػػػزاء الجسػػػػـ ٓز

عضالت الٓدٓف والتىاسؽ البصرر والحركْ. فٍْ تعد ىتاج لتطػور التفكٓػر وتطػور العضػالت 

قٓقػػػة كهػػػا أىٍػػػا هتعمقػػػة بقػػػدرة الهالئهػػػة وىقػػػؿ الرسػػػائؿ بػػػٓف أجٍػػػزة األعصػػػاب إلػػػِ األجٍػػػزة الد

 الحركٓة فْ الجسـ .

ولٓػػتعمـ الطفػػؿ الكتابػػة أٓضػػا البػػد لػػً أف ٓطػػور كثٓػػرا هػػف العهمٓػػات والهٍػػارات الضػػروٓرة فػػْ 

ػ باإلضػافة  اإلدراؾ والتىاسؽ الحركْ  وتىاسؽ حركات العٓف والٓػد والػذاكرة سػهعٓة وبصػٓرة ػ ػ

إلػػِ أٌهٓػػة ىشػػاط الكتابػػة فػػْ تحقٓػػؽ الىجػػاح الهدرسػػْ فػػْ هعظػػـ التعمٓهػػات األخػػر  هػػف جٍػػة 

وفْ ىهو قدرة الهتعمـ عمِ هعالجة األىهاط الرهٓزة األخر  لمسموؾ هثؿ الحساب والٓراضػٓات 

ػػػػب    ػػػػة الغٓر ( ولحسػػػػف الحػػػػظ فػػػػإف ٌػػػػذي  469  ص  1971والعمػػػػـو هػػػػف جٍػػػػة أخػػػػر  )رهٓز

لتهكػػىٍـ هػػف تعمػػـ الهوضػػوعات  العػػادٓٓف طػػور بدرجػػة كافٓػػة لػػد  هعظػػـ األطفػػاؿالهٍػػارات تت

 األكادهٓة

عاقػة باإل ٓٓفصػابزرع القػوقعْ الهإلِ تطور الكتابة لػد  الحػاهمٓٓف الػفْ دراستىا ٌذي تطرقىا و 

هىٍا الفػرد هػف  ْٓعاى ْة التالحلعاقة السهعٓة ٌْ تمؾ ااإلف  العهٓؽٌْ ٍا تشد ْالسهعٓة الت

ىشػػطة األ ْهشػػاركة فػػلر كافٓػػة لتهكٓىػػً هػػف اسػػتعهاؿ لغتػػً وآػػالقػػدرات السػػهعٓة الغ ْىقػػص فػػ

(وهػػف أٌػػـ هػػا ٓرتتػػب عمػػِ وجػػود الضػػعؼ السػػهعْ ٌػػو  11  2009خالػػدة ىٓسػػاف  )العادٓػػة 



51 
 

ػػة بػػدرجات هتفاوتػػة هػػف الهعٓا ٓعػػاىوف هػػف هشػػكسػػف ٓعػػاقهالىهػػو المغػػور  فال ْاخر فػػتػػ ت لغٓو

  (15 2010 ْحهد الىوب)هىتاج اإل ْهفردات وضعؼ فلتىاقص لعدد ا

هاع سػػحرهػػاف هػػف لرد اهجػػأف الصػػهـ لػػٓس  webester Elisseوبسػػرت  حٓػػث ٓػػذكر إلػػٓس

هعْ ٓصػدر طواعٓػة سػف الصػوت المغػور ٌػو أثػر ألحرهاف هػف المغػة  لا ْصوات لكف ٓعىاأل

 .(11  2009حهد  هعطٓة )

 عو هعْػػالس العصب تحفٓػز ٓػتـبحٓث   العمن إلًٓ ؿهاتَص أحدث هوالزرع القوقعْ  تعتبرو

 هو هقدرة عمِ ؿاألطفا ٌؤال ء أصبح التقىٓة ٌذي ؿَبفض  األذو ؿداخ ٓزرع قطب طرٓق

 أو إال  األسرٓة بٓئتٍن أفراد بٓو ؿالتَاص عمِ قدرتٍن فتطَرت  َاتػػػػػاألص هختمف سهاع

 ؿَسب التعمٓن ؿهجا فْ العالن ٓشٍدي ذّػػػػَر الػػػػالتط اػػػػهاالحظى إذا هطرَحا ؿهازا ؿالهشك

شػػػخاص الػػػذٓف ٓعػػػاىوف هػػػف األٓهكػػػف  جٍػػػازبحٓػػػث ٌػػػذا الالقَقعْ  الزرع ذَّ ؿاألطفا دهج

صػػػوات األفقػػػداف سػػػهعْ عهٓػػػؽ  هػػػف اسػػػتعادة السػػػهع ولػػػو جزئٓػػػا والتواصػػػؿ والتفاعػػػؿ وسػػػهاع 

واكتساب الهفآٌـ التْ تساعد الطفؿ أف ٓكوف قادرا عمِ التحكـ فْ وضػعٓات جسػهً  الـوالك

وهدركا لهفٍـو الزهف  وتساعدي عمِ تحسٓف تحصٓمً الدراسػْ واكتسػاب الهختمفة فْ الفضاء 

 هٍارة الكتابة التْ تتاثر بٍذي الهفآٌـ  والتْ تتطمب تسمسؿ وتتابع زهىْ وحركْ دقٓؽ

ػػػػِ: التعبٓػػػػر  ػػػػات الكتابػػػػة عمػػػػِ اف ٌىػػػػاؾ ثػػػػالث هحػػػػاور ٌاهػػػػة لمغػػػػة الهكتوبػػػػة ٌو وتجهػػػػع ىظٓر

ة  .الكتابِ  التٍجئة  والكتابة الٓدٓو
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صػعوبات  حػاهمْ الػزرع القػوقعْىتٓجة لتعدد ابعاد هٍارات الكتابة ٓعاىِ العدٓد هف االطفػاؿ و 

هٍػػػارة الكتابػػػة والتٍجئػػػة والتعبٓػػػر الكتػػػابِ. والهشػػػكالت التػػػِ ٓعػػػاىِ هىٍػػػا ٌػػػؤالء عمػػػِ هسػػػتو  

 االطفاؿ تؤثر تاثٓرا بالغا عمِ تحصٓمٍـ االكادٓهِ وربها عمِ هستقبمٍـ الهٍىِ آضا

ها سبق تاتْ ٌذي الدراسة التْ تٍدف إلِ الهقارىة بٓو التالهٓذ العادٓٓو كػػػػػػػػػػػػػؿ  َإىطالقا هو

الهرحمة اإلبتدائٓة.  ؿ لدُ أطفا الكتابةالحػػاهمٓٓف لػػزرع القػػوقعْ عمػػِ هسػػتو  هٍػػارة َأقراىٍن 

 :التالٓة إشكالٓة البحث فْ التساؤالت َعمًٓ ٓهكو صٓا ة

 التساؤؿ الرئٓسْ

   ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو

 ؟هٍارة الكتابة 

 التساؤالت الفرعٓة

   ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو

 الزرع القوقعْ ؟ عىد حاهمْ هقٓاس تىظٓـ الورقة

  أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو  ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف

 الزرع القوقعْ ؟ هقٓاس تحمٓؿ الجهمة والكمهات عىد حاهمْ

   ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو

 الزرع القوقعْ ؟ عىد حاهمْ هقٓاس تحمٓؿ كتابة الحروؼ
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 الفرضية األساسية

 بٓف أطفاؿ الػزرع القػوقعْ والصػـ عمػِ هسػتو  هٍػارة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة

 .الكتابة

 فرضيات الفرعيةال

  هقٓػػػاس تىظػػػٓـ  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائٓة بػػػٓف أطفػػػاؿ الػػػزرع القػػػوقعْ والصػػػـ

  الورقة

 تحمٓػؿ  عمػِ هسػتو  توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف أطفاؿ الزرع القوقعْ والصػـ

 الجهمة والكمهات 

 عمػػػػِ هسػػػػتو  داللػػػػة إحصػػػػائٓة بػػػػٓف أطفػػػػاؿ الػػػػزرع القػػػػوقعْ والصػػػػـ توجػػػػد فػػػػروؽ ذات 

   هقٓاس تحمٓؿ كتابة الحروؼ

 أهمية الدراسة

 ٓستىد ٌذا البحث أٌهٓتً هف الىقاط التالٓة

ػْ أطفػاؿ زارعػْ القوقعػة هػف  .1 سػىوات التػْ أثبتػت  10-8هف أٌهٓة الفئة الهستٍدفة ٌو

 المغة الدراسات األٌهٓة الكبر  لٍذي الهرحمة فْ إكتساب
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هػػف الػػدور اإلٓجػػابْ لعهمٓػػات زراعػػة القوقعػػة التػػْ فتحػػت الهجػػاؿ أهػػاـ تػػدٓرب األطفػػاؿ  .2

ذور الفقػػداف السػػهعْ الشػػدٓد حٓػػث حولػػت الطفػػؿ الهعػػاؽ سػػهعٓا إلػػِ طفػػؿ قػػادر عمػػِ 

 تفاعؿ هع هحٓطً بشكؿ جٓد قدر الهستطاع

مٓػػػة زرع هحاولػػػة هىػػػا لهعرفػػػة هػػػد  تطػػػور هٍػػػارة الكتابػػػة عىػػػد األطفػػػاؿ الخاضػػػعٓف لعه .3

 القوقعً الهدهجٓف هقارىة باقراىٍـ

كهػػػػا   األصن ؿطف عىدالمغػػػة الهكتوبػػػػة  هٍارة تىهٓة فْالػػػزرع القػػػػوقعْ  أٌهٓتٍا إبراز .4

 فْ اإلصابة عىد العهػر َ رعلزا عىد العهر الزهىْ أٌهٓة تَضٓح عمِ كذلؾتساعد 

الهراحػػػؿ لػػػىفس  تًكػػػابهحا سهعٓالسػػػمٓـ ا ؿمطف األصن لطفػػػؿا هسآرة َ لعهمٓػػػةا إىجاح

 الطبٓعٓة لىهو المغور

 أهداؼ الدراسة

  :ٌداؼ الدراسة:تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ هآمْأ

والػػػذٓف  الجزائػػػرإلقػػػاء الضػػػوء عمػػػِ واقػػػع األطفػػػاؿ الهسػػػتفٓدٓف هػػػف الػػػزرع القػػػوقعْ فػػػْ  .1

ٓواجٍػػػوف صػػػعوبات شػػػتِ عىػػػد التحػػػاقٍـ بهػػػدارس السػػػاهعٓف  بػػػدءا هػػػف صػػػعوبة قبػػػوؿ 

التحػػػػاقٍـ بهػػػػدارس السػػػػاهعٓف وصػػػػوال إلػػػػِ الصػػػػعوبات التػػػػْ ٓواجٍوىٍػػػػا فػػػػْ تحصػػػػٓؿ 

 .الهىاٌج والهواد التعمٓهٓة
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ات المغة الشفٍٓة وابراز خصائصٍا و آلٓات عهمٍا عىد ٌذي الفئة بالػذات   .2 تقٓٓـ هستٓو

ػػؽ بػػٓف أىهػػاط الصػػعوبات التػػْ تعػػاىْ هىٍػػا ٌػػذي الفئػػة والتػػْ تهػػس أوال آلٓػػة قصػػد ال تفٓر

 .اكتسابٍا وثاىٓا العجز فْ توظٓفٍا لتحصٓؿ الهواد التعمٓهٓة األكادٓهٓة

التاكٓد عمِ ضرورة التىسٓؽ بٓف هختمؼ األطراؼ الفاعمة ضهف سٓاؽ التكفػؿ بالطفػؿ  .3

ص األرطوفوىْ و صوال إلػِ الهعمػـ  هػع األصـ الهتهدرس بدءا باألسرة وهرورا بالهخت

اإللحػػاح عمػػِ ضػػرورة خمػػؽ أقسػػاـ هدهجػػة  ٓشػػرؼ هػػف خاللٍػػا الهخػػتص األرطوفػػوىْ 

عمِ تدارؾ العجز الذر ٓطرحً الطفؿ األصـ الهتهدرس عف طٓرؽ توظٓؼ األسػالٓب 

 التقىٓة والهعرفٓة التْ هف شاىٍا تقمٓص هجاؿ ٌذا العجز

   :الدراسة تحديد مصطمحات

جٍػاز لـ او حػوؿ دوف أف ٓقػت ْت التػالشػكهعاقػة السػهعٓة تمػؾ الباإلٓقصػد  :سػمعيةعاقػة الإلا

ٌػػذي  ْختمفػػة وفػػهصػػوات الألاع اهالسػهعْ عىػػد الفػػرد بوظػػػائفً أو تقمػػؿ هػػف قػػدرة الفػرد عمػػِ سػػ

 ) .حس عصبٓة)عٓة ثىائٓة عهٓقة هعٓا ٌو ذو إعاقة سهعاؽ سهالدراسة ال

ػػْ إعاقػػة تحػػوؿ دوف أف ٓقػػـو الجٍػػاز السػػهعْ عىػػد الفػػرد بوظائفػػً  أو  :التعريػػؼ اإلجرائػػي ٌو

تقمؿ هف قدرة الفرد عمِ سهاع األصوات الهختمفة وتتراوح فْ شدتٍا هػف البسػٓطة والهتوسػطة 

 التْ ٓىتج عىٍا ضعؼ سهعْ  إلِ الدرجة الشدٓدة جدا والتْ ٓىتج عىٍا الصهـ
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ػػػذا الحرهػػػاف ٓعٓػػػؽ الطفػػػؿ الصػػػهـ ٌػػػو الفقػػػداف الجزئػػػْ أو الك الصػمػػػػـ: مػػػْ لحاسػػػة السػػػهع  ٌو

قػػة عادٓػػة كاقراىػػً هػػف العػػادٓٓف سػػهعٓا عرقػػؿ تعمهػػً فػػاؿ ٓكتسػػب المغػػة بطٓر عصػػاـ حهػػدر (ٓو

 ( . 227:  2007الصفدر  

الصػػػهـ أو ضػػػعؼ السػػػهع ٌػػػو ىقػػػص الجزئػػػْ أو الكمػػػْ فػػػْ القػػػدرة عمػػػِ  :التعريػػػؼ اإلجرائػػػي

 سهاع األصوات أو فٍهٍا

عموهػػػػة هذف  لتقػػػػـو بىقػػػػؿ الألحهػػػػؿ إلكرتػػػػودات تػػػػزرع داخػػػػؿ قوقعػػػػة اتٌػػػػْ آلػػػػة  :زرع القوقعػػػػة

 .السهعٓة لمعصب السهعْ لتعطْ هىبً حسْ لمسهع 

حسػػف قػػدرة االتصػػاؿ المفظػػْ أللشػػخاص الهصػػابٓف بفقػػداف  ٌػػو جٍػػاز ٓتػػٓح إهكاىٓػػة السػػهع ٓو

تػرة هػف التآٌػؿ السهع الحسْ العصبْ الحاد و الذٓف لـ ٓستفٓدوا هف الهعٓىات السهعٓة بعػد ف

 . (207أحهد ىبور عبدي عٓسِ  دس:  (الهىاسب

األذف  ٌػػْ عهمٓػػة جراحٓػػة ُٓغػػرس فٍٓػػا جٍػػاز إلكتروىػػْ داخػػؿ زراعةةة القوقعةةة :التعريػػؼ اإلجرائػػي

ىقسػػػػـ الجٍػػػػاز إلػػػػِ قسػػػػهٓف: األوؿ داخمػػػػْ ٓسػػػػهِ القوقعػػػػة السهع لمهسػػػػاعدة عمػػػػِ الداخمٓػػػػة  ٓو

حٓػػػث ٓػػػزرع الجػػػزء األوؿ أثىػػػاء   الهزروعػػػة والثػػػاىْ خػػػارجْ ٓسػػػهِ الهبػػػرهج أو هعػػػالج الكػػػالـ

العهمٓػػة بٓىهػػا ُٓركػػب الجػػزء الثػػاىْ بعػػد العهمٓػػة باربعػػة أسػػابٓع وال ُتعٓػػد زراعػػة القوقعػػة السػػهع 

ىها تعهؿ عمِ تحفٓز بضعؼ السهع لألشخاص الهصابٓف هباشػرة  العصػب السػهعْ إطالًقا وا 

إشػػػػارات  الطبٓعٓػػػػة  فالجٍػػػػاز ٓرسػػػػؿ القوقعػػػػة بتجػػػػاوز الجػػػػزء التػػػػالؼ والهخػػػػتص بالسػػػػهع فػػػػْ

وتىاسػػب القوقعػػة اإللكتروىٓػػة   الػػدهاغ هباشػػرة لعصػػب السػػهع والػػذر ٓىقمٍػػا بػػدوري إلػػِ كٍربائٓػػة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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البػػػػالغٓف قبػػػػؿ   ولكػػػػف ال ُتجػػػػر  فػػػػْ لمغػػػػة األطفػػػػاؿ الهصػػػػابٓف بالصػػػػهـ قبػػػػؿ أو بعػػػػد تعمهٍػػػػـ

 . اكتسابٍـ لمغة

ٓقصد بٍا ذلؾ الىشاط الهعقد الهكتسب بالتعمـ الذر تتدخؿ فػْ تحقٓقػً عػدة وظػائؼ  الكتػابػة:

هعرفٓػػة أخػػر  عمػػِ هسػػتو  الػػدهاغ والحركػػة والهكتسػػبات التػػْ سػػتمقاٌا الطفػػؿ فػػْ بدآػػة ىهػػوي 

ركػز فػْ التػدٓرب عمػِ الكتابػة فػْ ال هرحمػة االبتدائٓػة عمػِ خاصة فْ الىهو الىفسْ حركػْ  ٓو

   القدرة فْ التعبٓر الكتابْالئهاإلأىواع هف القدرات: القدرة فْ الخط  القدرة فْ  الثةث

 ( .145-144ىآؼ سمٓهاف وآخروف  دس:                                  (

ػة  :التعريؼ اإلجرائي هكػف بٍػا توثٓػؽ )حػروؼ(ُتهّثؿ ُلغة ىصٓة عبػر اسػتخداـ رسػوهات رهٓز ٓو

ز ٓهكػػػػػػػف قراءتٍػػػػػػػا حسػػػػػػػب ىهػػػػػػػوذج هخصػػػػػػػص واألحػػػػػػػداث إلػػػػػػػِ رهػػػػػػػو  الفَكػػػػػػػر الىطػػػػػػػؽ وىقػػػػػػػؿ

ػػػؽ اإلىسػػػافوبدأ .لغػػػة لكػػػؿ ثػػػـ تطػػػورت ٌػػػذي الرهػػػوز إلػػػِ أحػػػرؼ لكػػػْ  الرسػػػـ الكتابػػػة عػػػف طٓر

 .تختصر وقت الكتابة

ػػػػؿ أفكػػػػاري وهعموهاتػػػػً إلػػػػِ ىػػػػّص هكتػػػػوب  تعتبػػػػر الكتابػػػػة هٍػػػػارة لغوّٓػػػػة تهّكػػػػف هالكٍػػػػا هػػػػف تحٓو

ا  والّتواصؿ بٍا هع أخٓرف  .لحفظٍا  وىشٌر

 

 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_(%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_(%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85
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 : تمهيد

حٓػػػث ٓشػػػعر ٌػػػذا الفػػػرد  ,تعتبػػر وظٓفػػػة السػػػهع هػػػف الوظػػػائؼ الرئٓسػػػٓة والهٍهػػة لمكػػػائف الحػػػْ 
وتتهثػػؿ  .بقٓهػػة ٌػػذي الوظٓفػػة حػػٓف تتعطػػؿ القػػدرة عمػػِ السػػهع بسػػبب هػػا ٓتعمػػؽ بػػاألذف ىفسػػٍا 

الٓػػة السػػهع فػػْ اىتقػػاؿ الهثٓػػر السػػهعْ هػػف األذف الخارجٓػػة الػػِ الوسػػطِ وهػػف ثػػـ الػػِ األذف 
 الداخمٓػػػة فالعصػػػب السػػػهعْ وهػػػف ثػػػـ الػػػِ الجٍػػػاز العصػػػبْ الهركػػػزر حٓػػػث تفسػػػٓر الهثٓػػػرات

 .السهعٓة

 تشريح الجهاز السمعي :أوال

  :ٓتكوف الجٍاز السهعْ هف ثالث أقساـ ٌْ        

 األذف الخارجٓة  .1
 األذف الوسطِ  .2
 األذف الداخمٓة   .3

وتهثػؿ الجػػزء الخػارجْ هػف األذف وتتكػوف هػػف صػٓواف األذف وتىتٍػْ بطبمػػة  :األذف الخارجيػة 
 .األذف   وهٍهتٍػػا تجهٓػػع األصػػوات الخارجٓػػة وىقمٍػػا الػػِ األذف الداخمٓػػة بواسػػطة طبمػػة األذف

وتقػػـو األذف الخارجٓػػة بالتقػػاط .حٓػػث ٓحهػػؿ الٍػػواء هػػف حولىػػا الصػػوت عبػػر هوجػػات صػػوتٓة 
 (. 12ص  ,2003 ,ر القىاة الِ األذف الوسطِ ) حىفْ ٌذي الهوجات الصوتٓة وترسمٍا عب

وتهثػػػػؿ الجػػػػزء األوسػػػػط هػػػػف األذف وتتكػػػػوف هػػػػف ثالثػػػػة أجػػػػزاء رئٓسػػػػٓة ٌػػػػْ  :األذف الوسػػػػطآ 
وهٍهػػػػػة األذف الوسػػػػػطِ ىقػػػػػؿ الهثٓػػػػػرات الصػػػػػوتٓة هػػػػػف األذف  ,الهطرقػػػػػة والركػػػػػاب والسػػػػػىداف 

 (. 43ص , 2000 ,الخارجٓة الِ األذف الداخمٓة )عبٓد 

ففػػػْ ىٍآػػػة القىػػػاة السػػػهعٓة الخارجٓػػػة توجػػػد طبمػػػة األذف التػػػْ تٍتػػػز كهػػػا لػػػو قهػػػت بقػػػرع طبػػػؿ 
هوسػػػػٓقْ حقٓقػػػػْ حٓػػػػث تهػػػػر الهوجػػػػات الصػػػػوتٓة هػػػػف طبمػػػػة األذف الػػػػِ عظػػػػاـ األذف الػػػػثالث 

ػػػػػْ تسػػػػػهِ الهطرقػػػػػة   21ص ,2001 ,الصػػػػػغٓرة فػػػػػْ األذف الوسػػػػػطِ ) عبػػػػػد الحػػػػػْ  (   ٌو
ػػْ أصػػغر عظػػاـ فػػْ  جسػػـ اإلىسػػاف .وعىػػدها تٍتػػز ٌػػذي العظػػاـ وتتحػػرؾ والسػػىداف والركػػاب ٌو

 تقـو بىقؿ الهوجات الصوتٓة.
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وتتكػوف األذف الداخمٓػة هػف  وتهثػؿ األذف الداخمٓػة الجػزء الػداخمْ هػف األذف :األذف الداخميػة 
   :جزأٓف ٌها 

والذر ٓشكؿ الجػزء العمػور هػف األذف الداخمٓػة وهٍهتػً الهحافظػة  :الدٌمٓز )القىوات الٍاللٓة( 
 .عمِ توازف الفرد 

ػػؿ الذبػػذبات الصػػو  :القوقعػػة )الحمػػزوف(   تٓة القادهػػة هػػف األذف الوسػػطِ الػػِوهٍهتٍػػا تحٓو
  .إشارات كٍربائٓة تىقؿ لمدهاغ بواسطة العصب السهعْ

 صورة تشريحية لألذف :( 1الشكؿ )

ػػْ عضػػو سػػهعْ لػػولبْ حمزوىػػْ الشػػػكؿ /تحتػػور األذف الداخمٓػػة عمػػِ الحمػػزوف )القوقعػػة(  ٌو
ػػػػْ ههمػػػػوءة بسػػػػائؿ واالؼ هػػػػف خالٓػػػػا الحسػػػػاس الشػػػػعٓرة .وتبػػػػدو وكاىٍػػػػا صػػػػدفة الحمػػػػزوف  ٌو

ػػؿ جهٓػػع االٌتػػزازات الصػػوتٓة القادهػػة هػػف األذف الوسػػطِ  .الصػػغٓرة وتقػػـو ٌػػذي الخالٓػػا بتحٓو
 الِ إشارات كٍربائٓة تعبر الِ األعصاب فْ الهسار السهعْ ثـ الِ الدهاغ لتتـ هعالجتٍا

 .(43  ص 2010) العزة                                                                

ػْ الجػزء الهسػؤوؿ عػف التػوازف أهػا القوقعػة فٍػو  وفْ األذف الداخمٓة توجػد القىػوات الٍاللٓػة ٌو
مػػً هػػف هوجػػات هركبػػة الػػِ ىبضػػات  تػػً وهػػف ثػـ تحٓو الجػزء الهسػػؤوؿ عػػف تحمٓػػؿ الصػػوت وتقٓو

ػػػا) ٓوسػػػؼ    (   وسػػػهٓت 27  ص 2007عصػػػبٓة ٓقػػػـو الهػػػخ فٓهػػػا بعػػػد بتحمٓمٍػػػا وفػػػؾ رهوٌز
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وعىػػدها تصػػاب القوقعػػة فإىػػً ٓسػػبب ضػػعؼ سػػهع ٓطمػػؽ .وعػػة الحمػػزوفالقوقعػػة ألىٍػػا تشػػبً قع
عمًٓ سهع حسْ عصػبْ  وتتفػاوت شػدة الضػعؼ واألسػباب الهؤدٓػة لػً  وفػْ أ مػب األوقػات 
ض عف ٌذا الضعؼ ولكػف عىػدها ٓفقػد  ٓتـ االستعاىة بالسهاعات التقمٓدٓة لرفع الصوت لمتعٓو

دة هػػػػف السػػػػهاعات التقمٓدٓػػػة فقػػػػد أصػػػػبح الهػػػٓرض سػػػػهعً فػػػػْ كػػػال االذىػػػػٓف وال ٓهكىػػػػً االسػػػتفا
بإهكاىً السهاع هرة أخػر  عػف طٓرػؽ إجػراء عهمٓػة زراعػة القوقعػة بػاألذف الداخمٓػة) صػدٓؽ   

ْ عهمٓة جراحٓة ٓتـ فٍٓا زراعة جٍاز إلكتروىْ ٓػوفر الشػعور بالسػهع 47  ص 2005 ( ػ ٌو
ة القوقعػة بػاألذف ال لألشخاص الهصابٓف بصعوبة شدٓدة فْ السهع  وخالفا لمسهاعات فزراع

ػػؽ تحفٓػػز األعصػػاب السػػهعٓة داخػػؿ القوقعػػة الهصػػابة  تضػػخـ الصػػوت  ولكػػف تعهػػؿ عػػف طٓر
 .بهوجات كٍربائٓة

 الية السمع : انيا

 ٓعتهد إدراؾ اإلىساف لعالهً عمِ الهعموهات التْ ٓستقبمٍا عبر الحواس )البصر 

أكثػػر هػػف ٌػػذي الحػػواس ٓػػىجـ  السػػهع  الشػػـ  الػػذوؽ  المهػػس(  وحػػدوث أر خمػػؿ فػػْ واحػػدة أو 
عىػػً صػػعوبات  فػػار خمػػؿ ٓصػػٓب حاسػػة السػػهع هػػثال ٓػػىجـ عىٍػػا ىقػػص فػػْ السػػهع ٓقػػود الػػِ 

 .صعوبات عدٓدة   فحاسة السهع ٌْ التْ تجعؿ اإلىساف قادرا عمِ إكتساب وتعمـ المغة

فالقدرة عمِ السهع تعتهد عمِ التركٓبات الهعقدة لمجٍػاز السػهعْ .(114  ص2002) زاٌد  
قػات  ا ( وأر خمػؿ فػْ ٌػذي 38 ص 2003لتْ تقـو بعهمٓػة هعالجػة الهعموهػات الصػوتٓة )زٓر

فاألذىػاف تعػداف أعضػاء اسػتثىائٓة بخػالؼ العٓىػٓف  فٍهػا ال  .الهعالجة ٓىجـ عىػً ىقػص سػهع 
حٓػػث تمػػتقط األذف هوجػػات الصػػوت  .تىاهػػاف أبػػدا وال ٓهكىػػؾ إ القٍهػػا أو إعطائٍهػػا فتػػرة راحػػة

ا) ٓوسؼ  وتحولٍا إلِ هعمو  فالسهع ٌو عبػارة عػف  .(26  ص2007هات ٓهكف لمهخ تفسٌٓر
 .هوجة ضغط ٓهكىٍا أف تٍتز ببطء )هثؿ طىٓف الشاحىة أو بسرعة هثؿ تغٓرد العصافٓر(

لكػػف هػػاٌْ االلٓػػة التػػْ ٓػػتـ فٍٓػػا السػػهع   ٌػػذا هػػا ٓهكػػف عرضػػً بهراحػػؿ عهػػؿ السػػهع 
 :التالٓة 

   .تجهع األذف الخارجٓة هوجة الصوت وتوجٍٍا إلِ طبمة األذف  .1
 .تٍتز طبمة األذف هع األصوات  .2
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 .تتحرؾ اٌتزازات الصوت عبر عظٓهات األذف إلِ قوقعة األذف  .3
 .فْ تحٓرؾ السائؿ فْ اىحىاء الخالٓا الشعٓرة  اٌتزازات الصوتتسبب  .4
إشػارات عصػبٓة ٓسػتقبمٍا تسبب حركة السائؿ فْ اىحىاء الخالٓػا الشػعٓرة خمػؽ  .5

 .العصب السهعْ
ترسػػؿ الخالٓػػا الشػػعٓرة فػػْ الجػػزء الػػداخمْ هػػف قوقعػػة األذف هعموهػػات صػػوت  .6

هىخفضػػػػة الطبقػػػػة وترسػػػػؿ الخالٓػػػػا الشػػػػعٓرة عمػػػػِ الطػػػػرؼ الخػػػػارجْ هعموهػػػػات 
 .صوت عالٓة الطبقة

   ٓرسؿ العصب السهعْ اإلشارات إلِ الهخ حٓث ٓػتـ ترجهتٍػا إلػِ أصػوات  .7
                                     (2008  p148 Mckay). 

 معايير تصنيؼ اإلعاقة السمعية : ال ا 

اعتهػػد كثٓػػر هػػف العمهػػاء عمػػِ هعػػآٓر وأسػػس لتصػػىٓؼ اإلعاقػػة السػػهعٓة  حٓػػث تػػـ تصػػىٓفٍا 
حسب العهر  وحسب هوقع اإلصابة  وحسب شدة اإلصابة أر حسػب درجػة الفقػداف السػهعْ 

 وشدتً

 حسب العمر تصنيؼ نقص السمع (1

 :وتقسـ إلِ قسهٓف

  Prelingualy Deafnessسىوات  3<ها قبؿ اكتساب المغة  .أ 

شػػػػكموف حػػػػوالْ  ػػػػو حػػػػدوث اإلعاقػػػػة قبػػػػؿ أف ٓكتسػػػػب الطفػػػػؿ المغػػػػة  ٓو هػػػػف األفػػػػراد  %95ٌو
 .الهعوقٓٓف سهعٓا

 Post Lingually Deafnessسىوات  3 >ها بعد أف ٓكتسب المغة  .أ 

و أف ٓكتسب الطفؿ المغة والكالـ  قبؿ اإلصابة بىقص السهع  ٌو

 .(50  ص2003) زٓرقات                                                      
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 تصنيؼ نقص السمع حسب موقع اإلصابة (2
 :نقص السمع التوصيمي  .أ 

ىػػتج عػػف خمػػؿ فػػْ األذف الخارجٓػػة والوسػػطِ ٓحػػوؿ دوف ىقػػؿ الهوجػػات الصػػوتٓة إلػػِ األذف  ٓو
 .الداخمٓة

 : السمع الحسي العصبينقص  .ب 

 .ٓىتج عف خمؿ فْ األذف الداخمٓة أو العصب السهعْ

 : نقص السمع مختمط .ج 

 ٓىتج عف ىقص سهع حسْ عصبْ وتوصمْ

 :   نقص السمع المركزي .د 

ػػػو الػػػذر ٓحػػػدث فػػػْ حػػػاؿ وجػػػود خمػػػؿ فػػػْ الههػػػرات السػػػهعٓة فػػػْ جػػػذع الػػػدهاغ أو الهراكػػػز  ٌو
 ( 52  ص2003) زٓرقات  .السهعٓة

 Degree and .السػػمع حسػػب درجػػة الفقػػداف السػػمعي وشػػدت تصػػنيؼ نقػػص  (3
severity of Hearing Loss. 

واحد هف االعتبارات الٍاهة فْ اإلعاقة السهعٓة ٌو درجػة اإلعاقػة والهصػطمحات الهسػتخدهة 
 Severeوالشػػدٓد  Moderateوالهتوسػػط  Mildلوصػػؼ درجػػة اإلعاقػػة السػػهعٓة ٌػػْ البسػػٓط 

 Anacusisوالفقداف السهعْ الكمْ  Porfoundوالشدٓد جدا 

 .( 67  ص2011) همكاور                                                           

ػو  وهف اإلعتبارات األخر  أٓضا فٓها ٓتعمؽ بشدة الفقداف السهعْ وجود أذف واحدة هصابة ٌو
ػػػػو واذا كاىػػػػت كػػػػال األذىػػػػ Unilateralهآسػػػػهِ بالفقػػػػداف السػػػػهعْ األحػػػػادر  ٓف هصػػػػابتٓف  ٌو

 .( 34  ص2002) الخطٓب   Blateralهآعرؼ بالفقداف السهع الثىائْ 

 :وبذلؾ ٓكوف تصىٓؼ ىقص السهع حسب شدة اإلصابة كها ٓمْ
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 db (40-25)ىقص السهع البسٓط جدا  . أ
 db (55-41)ىقص السهع البسٓط  . ب
 db (70-65)هتوسط ىقص السهع ال . ت
 db (90-71)شدٓد ىقص السهع ال . ث
 90db (Northern&Downs, 2002, p60)هف أكثر جدا شدٓدال ىقص السهع . ج

 مراحؿ تطور السمع عند األطفاؿ :رابعا 

 ف العاهٓٓف األولٓٓف هف عهر الطفؿ تعداف هف أكثر الهراحؿ أٌهٓة فْ تطور إ

السػػػهع  حٓػػػث ٓعػػػد ٌػػػذاف العاهػػػاف ٌاهػػػاف لمغآػػػة الكتسػػػاب المغػػػة  فالطفػػػؿ ٓكػػػوف قػػػادر عمػػػِ  
السهع فػْ األسػبوع الرابػع والعشػٓرف هػف الحهػؿ  حٓػث تكػوف األذف الداخمٓػة هتطػورة بالكاهػؿ  
كػػػوف الجىػػػٓف قػػػادر عمػػػِ سػػػهاع األصػػػوات الصػػػادرة  كهػػػا أف حػػػدٓثوا الػػػوالدة ٓكوىػػػوا قػػػادٓرف  ٓو

رؼ عمِ صػوت أهٍػـ  خػالؿ األشػٍر األولػِ  حٓػث ٓػتعمـ األطفػاؿ هجهوعػة بالعقؿ عمِ التع
ػػػؽ بػػػٓف األصػػػوات الكالهٓػػػة لمهحٓطػػػٓف بالعقػػػؿ  هكػػػىٍـ بسػػػرعة التفٓر األصػػػوات هػػػف حػػػولٍـ  ٓو

  فالقػدرة عمػِ تهٓٓػز  . (Nicholas, 2007, p55) واألصػوات األخػر الصػادرة عػف البٓئػة
 .السهع تبدأ فْ ٌذا العهر وتتطور فٓها بعد 

   لذلؾ فاألطفاؿ الذٓف ال ٓتمقوف تحفٓز سهعْ أثىاء ٌذي الهرحمة الٍاهة سٓواجٍوف

ػا  حٓػث تػىخفض  . (Murrcy, Nancym ,1998 ,p29)هشػاكؿ فػْ اكتسػاب المغػة وتطوٌر
ر المغػػة التػػْ تحػػدث فػػْ عهػػر الػػوالدة حتػػِ سػػبع  قػػدرة الهػػخ عمػػِ تعمػػـ هعالجػػة الصػػوت وتطػػٓو

بػػا  لػػذلؾ كمهػػا كػػاف ع هػػر الطفػػؿ صػػغٓرا عىػػد زراعػػة القوقعػػة كمهػػا كػػاف هػػف السػػٍؿ سػػىوات تقٓر
ر المغػػػة  وذلػػػؾ ٓعػػػود الػػػِ كػػػوف قػػػدرة هػػػخ الطفػػػؿ فػػػْ عهػػػر السػػػىة قػػػادرة عمػػػِ  اكتسػػػاب وتطػػػٓو
هعالجة الهعموهات الجدٓدة بشكؿ أسٍؿ وأسرع عىػً هػف الطفػؿ األكبػر سػىا أو بعػد عهػر سػبع 

ػػد األطفػػاؿ بجٍػػاز القوقعػػة فػػْ ع هػػر صػػغٓر لمغآػػة هترافػػؽ هػػع تػػدٓرب سػػىوات  لٍػػذا فعىػػد تزٓو
هكػػػىٍـ هػػػف المحػػػاؽ باألطفػػػاؿ  سػػػهعْ لفظػػػْ  ٌػػػذا ٓهكػػػىٍـ هػػػف اكتسػػػاب المغػػػة بشػػػكؿ أسػػػرع ٓو
ـ فاكتسػاب المغػة فػْ عهػر صػغٓر ٓضػهف لمطفػؿ اقصػِ درجػات التواصػؿ  الطبعٓف هف عهػٌر

 (Svirsky, 2004, p53) .هع البٓئة الهحٓطة بً 
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 تطور السموؾ السمعي لمطفؿ (1)

 الهرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 العهٓرة

 تطور السموؾ السهعْ

 ٓجفؿ عىد سهاعً صوت أشٍر3-الوالدة
 ٓصهت أو ٓبتسـ عىدها ىتكمـ هعً

 ٓهٓز صوت األب واألـ
 قد ٓتوقؼ عف البكاء لد  سهاعً صوت األـ 

ٓتوقػػػػؼ عػػػػف الرضػػػػاعة أو ٓرضػػػػػع بشػػػػكؿ سػػػػٓرع عىػػػػد سػػػػػهاعً 
 صوت

 ٓىظر فْ األىحاء لٓعرؼ هف أٓف ٓاتْ الصوت أشٍر4-6
 بٓف األصواتٓفرؽ 

حب األلعاب التْ تصدر أصوات  ٓالحظ ٓو
 ٓىتبً إلِ صوت الهوسٓقِ واأل اىْ

 ٓستجٓب عف طٓرؽ رفع ٓدي عىدها ىقوؿ لً تعاؿ إلْ
 تصبح الثرثرة عىدي أكثر تىوعا 

ىتبً لمهوسٓقِ  ٓستهع ٓو
 ٓتفاعؿ عىد سهاعً إلسهً

ىصت عىدها ٓتكمهوف هعً  ٓستهع ٓو
ىظر إلِ إتجاي  الصوت ٓدٓر رأسً ٓو
 ٓدٓر رأسً عىد سهاع اسهً

ىفد ها ىقولً   ٓستجٓب ٓو
 ٓستهتع بالمعب الجهاعْ

 ٓشٓر إلِ أعضاء جسهً سىة إلِ سىتٓف
 كمهة 200ٓستطٓع فٍـ ها ٓقارب 
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 ٓستجٓب لطمبات واألسئمة البسٓطة
 ٓىصت لأل اىْ والقصص القصٓرة
 ٓىطؽ جهمة هكوىة هف كمهة واحدة 

 اإلٓهاءات لتعبٓر عف الر باتٓستخدـ الكمهات بدال هف 
 كمهة 3-2ٓستخدـ جهمة هكوىة هف  سىوات 2-3

 ٓستجٓب ألهٓرف هتتابعٓف
 ٓستهتع عىد القراءة لً

 ٓفٍـ الهٓزد هف الجهؿ الهعقدة
 ٓستطٓع تحدٓد أجزاء جسهً وبعض األلواف

 ٓىتبً لمقصص القصٓرة  سىوات 3-4
 ٓستطٓع أف ٓجٓب عف أسئمة هتعمقة بالقصة

 الهفآٌـ الزهىٓةٓفٍـ 
 ٓحدد الزهف الهاضْ والهستقبؿ 
 ٓستطٓع التحدث بوضوح كافْ 

 ٓستخدـ جهؿ هكوىة هف أربع كمهات أو أكثر
ػػوف بػػذات عمػػو الصػػوت الػػذر  سىوات 4-5 ٓسػػتطٓع أف ٓسػػهع الرادٓػػو والتمفٓز

 ٓسهعوىً الكبار 
 ٓستطٓع فٍـ األسئمة البسٓطة

 سىوات 5-6

 

 عهر السادسةكمهة هف  1500-1300ٓستوعب
 تقارب لغة فْ ٌذا العهر لغة الكبار

عرؼ هاذا ىفعؿ فْ كؿ هىٍا سىوات 6-7  ٓعرؼ فصوؿ السىة ٓو
 10ٓستطٓع العد حتِ 
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  : تعريؼ جهاز الزرع القوقعي :خامسا

هـ ٓتكوف هف جزأٓف   قسـ داخمػْ و قسػـ  7.15هـ و عرضً 52ٌو عبارة عف جٍاز طولً 
 4ٓػػتـ زراعتػػً تحػػت الجمػػد هػػف خػػالؿ عهمٓػػة جراحٓػػة تػػدـو أربعػػة خػػارجْ ذا طبٓعػػة الكتروىٓػػة 

كها ٓعرؼ كذلؾ عمِ أىً ىظػاـ الكتروىػْ ٍٓػدؼ  . ساعات و تتدخؿ فٍٓا العدٓد هف األطراؼ
 ) . إلِ خمؽ إحساسػات سػهعٓة اىطالقػا هػػف التىبٍٓػػات الكٍربائٓػػة لىٍآػات العصػب السػهعْ

(A. Dumont.P12.                                        

و ٌو جٍاز الكتروىْ ٓزرع جراحٓػا تحػت الجمػد خمػؼ األذف ٓسػاعد عمػِ اإلحسػاس بالصػوت 
لألشػػػخاص الػػػػذٓف لػػػدٍٓـ فقػػػداف سػػػهعْ شػػػدٓد و ٓختمػػػؼ عػػػف الهعٓىػػػات السػػػهعٓة التػػػْ تقػػػـو 
بتضخٓـ الصوت حٓث أف ٌذا الجٍاز ٓعهػؿ عػػؿ تحفٓػز األعصػاب السػهعٓة الهوجػودة داخػؿ 

ٓعػرؼ كػذلؾ عمػػِ اىػً جٍػاز كٍربػائْ ٓحػػوؿ الهعموهػات الصػوتٓة إلػِ ىبضػػات و  . القوقعػة
 ) . كٍربائٓػػػة   اذا فهبػػػدأ عهػػػؿ ٌػػػذا الجٍػػػػاز ٓختمػػػؼ كثٓػػػرا عػػػف الهعػػػٓف السػػػهعْ التقمٓػػػدر

(Nathalie. &. BL Denis. p32. 

أها هوسوعة االرطفوىٓا فتعػرؼ الزرع القوقعْ عمِ أىً تقىٓة هوجٍة لألشخاص الػذٓف ٓعػاىوف 
هػػف إعاقػػة سػػهعٓة عهٓقػػة و ال ٓسػػتطٓعوف االسػػػتفادة هػػػف الهعٓىػػات السػػهعٓة التقمٓدٓػػة باعتبػػار 
أف ٌػػذا الجٍػػاز ٓىبػػً هباشػػرة العصػػب السػػهعْ هػػػف خػػػالؿ الكتػػػرود واحػػػد أو عػػػدة الكتػػرودات 

 .(F. Brin & al p 260 .)هزروعة داخؿ القوقعة 

 مكونات الجهاز :

                         جزء داخمْ ثابت و جزء خارجْزأٓف أساسٓٓف   ٓتكوف جٍاز الزرع القوقعْ هف ج

هف هكروفوف   أسػالؾ و عمبػة صػغٓرة تقػـو بهعالجػة اإلشػارات و  هتحرؾ ٌذا األخٓر ٓتكوف 
الجراحٓػة و ٓتكػوف ٌػذا الجػزء الغٓػر هرئػْ  ٌوائْ. أها الجزء الداخمْ فٓتـ تثبٓتً أثىػػاء العهمٓػػة

 داخمْ هوجود فْ العظـ الصد ْ و قطب كٍربائْ همفوؼهف جٍاز استقباؿ 

   (.13 -11داخؿ القوقعة ) أحهد ىبور عبدي عٓسِ ص .   
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ٌذا الجزء ٓحمؿ و ٓرهز الرسالة الصوتٓة إلػِ إشػارات كٍربائٓػة  : الجزء الخارجي مف الجهاز
 : التْ تحوؿ إلِ الجزء الداخمْ و ٓتكوف هف

ألصػوات و ٌػو ٓشػبً عمػِ العهػـو الهعػٓف السػهعْ و ٓسػتقبؿ ا Microphone الميكروفػوف
 .التقمٓدر و ٓوضػع عمػِ التفاؼ األذف هف الجٍة الهزروعة

غ وظٓفتػً تشػفٓر و  100ٓػزف حػوالْ : Le processeur  vocal المعػالج الصػوتي 
ػػات قابمػػة لمشػػحف و ٌػػْ  ػػؿ األصػػوات إلػػِ ىبضػػػات كٍربائٓػػة و ٓحتػػور كػػذلؾ عمػػِ بطآر تحٓو

 . تػػوفٓر الطاقػػة الالزهػػة لتشػػغٓؿ الىظػػاـ و ٓهكػػف أف ٓحهػػؿ بطػػرؽ هتىوعػػةهسػػؤولة عمػػِ 
تسػتعهؿ لىقػؿ األصػوات قبػؿ و بعػد الهعالجػة و ٓهكػف أف تكػوف ذات    :Les Filsاألسػالؾ

أطػػػواؿ هختمفػػػة حسػػػب البىٓػػػػة الجسػػػهٓة لمفػػػرد و الهكػػػاف الػػػذر ٓختػػػار أف ٓوضػػػع فٍٓػػػا الهعػػػالج 
  . الصوتْ

عػػف قػرص ٓحتػػور عمػِ هغىػػاطٓس فػْ الجػػزء الهركػزر هىػػً ٌػػو عبػارة  Antenne الهػوائي
لكػػػْ ٓسػػػهح بالتوصػػػٓؿ عبػػػر الجمػػػد و العظػػػـ   ٓثبػػػت ٌػػػذا الٍػػػوائْ الخػػػارجْ هغىاطٓسػػػٓا عمػػػِ 

 . الجهجهة أها حجهً و طٓرقة تثبٓتً فتختمؼ باختالؼ ىػوع الجٍاز الهستعهؿ

 هو ٓتكَو :زالجها من خميالدا ءالجز 

 َىٓةإلكتر لةكبسو  عو عبارة ٌَ

 َهمػـ(  8-2) بٓو ٓتراَح بسهك Recepteur – Stimulateuur :   المنب _المسػتقبؿ 
 سٓراهٓك بَاسطة هسدَدة ٌَْ   رجْالخػػا ائْالٍػػو عػػػه ؿاػػػباالتص هحػػػٓس هغىاطٓسا تضن

 ائْبػػالٍو ؿاالتصا ضهاو ْػػػف ؿفٓتهث دَرٌا أها   اتلزجػػة بٓضاءلسػػد الثغػػر بهادة هحهٓة َ
 .  قعةالقو ؿداخ جَدةالهو األقطاب إلِ ةالهشفر األصَات ؿإرسا َ رجْالخا

 ىَع باختالف عددٌا ٓختمف االكترَداتهػػػػف عػػػػةهجهَ هو تتكَو:  ونيةاإللكتػػػػر مةالحػػػػز
العصػب  فألٓػا لػِإ الرسػالة ؿىق َظٓفتٍا   قعةالقػو ؿداخ جراحٓا  عػػتَض الهسػتعهؿزالجٍػا

 ها ٓةالػػد   ةالقشػػر كػػزهراإلػػِ  بعد اػػػفٓه ؿتىق التػػَِ اخمٓةالػػد األذو فْ جَدةالهػػو السػػهعْ
   (A. Dumont.p12-14)العصب السهعْ  عبر
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   :زالجها ؿعم اليةسادسا 

 جٍاز أو حٓو فْلصػػػػػػػػػػػػوت  هكبر هجرد ٌَ األخٓر أو باعتبار لهعػػػػػػػػػػػػٓف السػػػػػػػػػػػػهعْ تختمف
 َ األذو خمف َٓضع هٓكرَفَو ؿخال هوٓعهػػػػؿ عمػػػػِ التقػػػػاط األصػػػػوات  قعْالقػػػػو رعالػػػػز
 ٓقَن ّالجٍػػاز الجٓبػػْ الػػذ لػػِإ لٍػػاإرسا َ كٍربائٓة إشاراتإلػػِ  تٓةالصػػو اإلشارات ؿٓحَ

 إؿِ ؿتىتق هشفرة كٍربائٓة إشارات لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإ َتحَٓمٍا َتكبٓرٌا األصَات ؿبتحمٓ بدَري
 َ اخمٓةالقطعػػة الػػد    عػػػه اوالسػػىد نػػػعظ سطح عمِ هغىاطٓسٓا الهثبػػت َىْااللكتػػر زالجٍػػا
  ةػػىٍآ القطعة لٍػا ٌذي َ اوالسىد عظن فْ حفرة فْ جراحٓا تَضع التِ ئٓسْالر الجزء ٌْ
 (A.Dumont.p40) َرةالهد فدةالىا عبر قعةالقو فْ ؿتدخ جدا دقٓقة أسالك ػؿتحه

 زراعة القوقعة : نشأةسابعا 
( فْ فرىسػا عمػِ ٓػد 1957كاىت البدآة الفعمٓة الهكتوبة حوؿ زراعة القػوقعة عاـ )

( Djourno & Eyries )  فػػْ الوالٓػػات الهتحػػدة   أهػػا الهحػػاوالت األولػػِ قػػد بػػدأت
( حٓث تـ زراعة جٍاز ذو قطب واحد لد  هػٓرض كهػا قػاـ بزراعػة 1961األهٓركٓة عاـ )

عػػػدة أجٍػػػزة أخػػػر  فػػػْ ىفػػػس السػػػىة  أدت إلػػػِ تحسػػػف السػػػهع لدٓػػػً إال أىػػػً لػػػـ ٓسػػػتطع فٍػػػـ 
الكػػالـ. لكػػف خػػالؿ عػػدة أسػػابٓع تػػـ تحسػػٓف األجٍػػزة بواسػػطة السػػمٓكوف   وقػػد شػػجعت ٌػػذي 

جعػػؿ أحػػد الهٍىدسػػٓف ٓىفػػؽ عػػدة سػػىوات لتصػػهٓـ كػػؿ هػػف األقطػػاب الخارجٓػػة  الىتػػائج عمػػِ
 واألقطاب الهزروعة.
( تهػػت هحاولػػة فػػْ سػػاتاىفورد لتحسػػٓف أجسػػاـ الخالٓػػا فػػْ العقػػد 1964وفػػْ عػػاـ )

العصػػػبٓة بػػػزرع هجهوعػػػة هػػػف سػػػتة أقطػػػاب فػػػْ الهركػػػز الرئٓسػػػْ لمحرقفػػػة حٓػػػث اسػػػتطاع 
أىٍػػػػـ لػػػػـ ٓفٍهػػػػوا الكػػػػالـ. وترتػػػػب عمػػػػِ ذلػػػػؾ عػػػػدـ  الهرضػػػػِ أف ٓهٓػػػػزوا إشػػػػارات الكػػػػالـ إال

االٌتهاـ بىتػائج ٌػذي األبحػاث إلػِ بقػدر ضػئٓؿ جػدا خاصػة بعػد أف عقػد الهػؤتهر الجراحػْ 
( والػػػذر كػػاف هثٓػػرا لمجػػدؿ هػػػف خػػالؿ السػػمبٓات الىاتجػػة عػػػف 1965لزراعػػة القوقعػػة عػػاـ )

قػة. إال أف ٌػذا الجػدؿ حهػؿ العدٓػد هػف األطبػاء  والبػاحثٓف عمػِ تجٓرػب استخداـ ٌػذي الطٓر
ػػا فٓهػػػا بعػػػد  ػػػذا ٓظٍػػػر فػػْ عػػػدد الدراسػػات واألبحػػػاث التػػػْ أجرٌو ػػا ٌو قػػػة واختباٌر ٌػػذي الطٓر

 (House)( حػػػػٓف قػػػػاـ 1969ضػػػػهف ثالثػػػػة أجٓػػػػاؿ  حٓػػػػث ظٍػػػػر الجٓػػػػؿ األوؿ فػػػػْ عػػػػاـ )
( أقطػاب  5بسمسمة هف االختبارات لزراعة القوقعة استخدـ هعٍا أىظهة قطبٓة هكوىػة هػف )
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ٓالحػػظ أر تحسػػف فػػْ القػػدرة عمػػِ تهٓٓػػز الكػػالـ لػػد  الهرضػػِ الهقارىػػة بىظػػاـ إال أىػػً لػػـ 
 القطب الواحد.

وىتٓجػػػة لتضػػػارب ىتػػػائج األبحػػػاث حػػػوؿ زراعػػػة القوقعػػػة بقػػػْ الهٍىٓػػػٓف حػػػذٓرف فػػػْ 
قػػػػة خاصػػػػة هػػػػع  ٓػػػػاب الهقػػػػاالت واألبحػػػػاث الهىشػػػػورة فػػػػْ الهجػػػػاالت  اسػػػػتخداـ ٌػػػػذي الطٓر

( بدأ االٌتهاـ هف أجٍزة اإلعالـ ههػا أد  إلػِ 1978الهتخصصة. إال أىً فْ ىٍآة عاـ )
ػؿ األبحػاث حػوؿ زراعػة القوقعػة هػف قبػؿ الهركػز الػوطىْ الصػحْ.  تقدٓـ عدة طمبات لتهٓو
وقد تـ ىشر ىتائج األبحاث والتْ أكدت : أف بعض الهرضِ قػد تحسػىت قػدرتٍـ عمػِ فٍػـ 

أف زراعػة القوقعػة قػد  الكالـ  كها زادت قدرة البعض عمِ فٍـ أصػوات البٓئػة  فضػال عمػِ
 سػاعدت الهرضِ عمِ التحكـ باصواتٍـ.

أها الجٓؿ الثاىْ فقػد بػدأ ببدآػة الثهاىٓىػات هػف خػالؿ زراعػة األقطػاب الهتعػددة وقػد 
حدث ذلػؾ فػْ الوالٓػات الهتحػدة األهٓركٓػة وفػْ اسػترالٓا وبػآرس  حٓػث أجٓرػت العدٓػد هػف 

ػػػادة ىهػػػو الدراسػػػات والتػػػْ أثبتػػػت فعالٓػػػة زراعػػػة األقطػػػاب ا لهتعػػػددة فػػػْ فٍػػػـ الكػػػالـ وفػػػْ ٓز
 الكمهات لمجهؿ.

ر األج  ٍػػزة الهسػػتخدهة هػػع زراعػػة القوقعػػة فػػْ حػػٓف أخػػذ الجٓػػؿ الثالػػث اتجػػاي تطػػٓو
ر هعػػػػالج جدٓػػػػد ٓسػػػػاعد زارعػػػػْ 1985حٓػػػػث  قػػػػاـ الهعٍػػػػد القػػػػوهْ لمصػػػػحة عػػػػاـ ) ( بتطػػػػٓو

( 1987_1986)القوقعة عمِ فٍـ الكالـ والحدٓث. كهػا أجٓرػت تطػورات أخػر  فػْ العػاـ 
هػػف قبػػػؿ هجهوعػػػة هػػػف الشػػػركات  التػػػْ أثبتػػت أف الهرضػػػِ الػػػذٓف اسػػػتخدهوا ٌػػػذي األجٍػػػزة 
الهطػػػورة قػػػد حصػػػموا عمػػػِ عالهػػػات كاهمػػػة فػػػْ اختبػػػارات فٍػػػـ الجهػػػؿ  كهػػػا حصػػػموا عمػػػِ 
ػػػػػت عمػػػػػٍٓـ اختبػػػػػارات السػػػػػهع  درجػػػػػات فػػػػػْ السػػػػػهع تقػػػػػارب السػػػػػهع الطبٓعػػػػػْ بعػػػػػد أف أجٓر

(Dorman , 2001 ) . 
   ونيةاإللكتر قعةالقو راعةر الترشح لزمعايي   : امنا 

 ٓةالحٓو تالعهمٓا هو قعةالقو راعةلز سبٓوالهىا شحٓوالهر اختٓار عهمٓة تعتبر

 أو قعالهتػػػػػػو هو ٓػػػػػػثح بٓوالهصػػػػػػا األفراد بٓو األجٍزة ديػػػػػػػٌ ؿهث استخدان حلىجػػػػػػا زهةالػػػػػػال
الهعػػػػػاقٓف  ؿاألطفا هع رسةالهػػػػد لػػػػػِإ قعْالقػػػػو رعالػػػػػز عهمٓة ٓتمقَو ٓوالمػػػػذ األطفػػػػاؿ ٓمتحق
 األهرٓكٓة الوكالػػػػػػػػػػة َافقت َقد. ىتقػػػػػػػػػػاءاال شرَط هجهَع االعتبار بعٓو األخذ تن إذا سهعٓا
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 َ قعةالقػػػػػو راعةلػػػػػز شحالهػػػػػر الشػػػػػخص الختٓار ٓٓرالهعػػػػػا هو هجهَعة عمِ حالٓػػػػػا لمصػػػػػحة
 التالٓة طالىقا فْ ٓٓرالهعا ٌدي تمخٓص ٓهكو

 الحسْ الشدٓد الهزدوج العصبْ الصهـ •
 شحالهر عهر صغر •
 هف الهعٓىات السهعٓة االستفادة عدن •
 طبٓة هَاىع أّ َجَد عدن •
 األسرة َ شحالهتر تحهس •

هػػػف  عددا قعةالقػػػو زراعة عهمٓة فْ خبرة الهراكػػػز التػػػِ لٍػػػا حددت فقد إلػػػِ ذلػػػؾ باإلضافة 
 ٓةالمغػو راتالقػد   نالكػال ؿتشه شحٓوالهر اختٓار عىد و تقٓٓهٍاػٓهك التْ اإلضافٓة ٓاالقضا

  (L.Nathalie;& B.Denis;p34)َاالجتهاعْ فْالهعر َاالستعداد

 خطَات بثالث القوقعة اإللكتروىٓػة زراعة تهر: القوقعة اإللكترونيةزراعة  خطوات: تاسعا
 :    ٌْ أساسٓة

 ٓمْ ها حمةالهر يذٌ ؿتشه: العممية الجراحية ؿقب ما مرحمة

   طبٓة و سهعٓة اختبارات اءإجر ػػػػػػؿَتتهثالػػػػػزرع القػػػػػوقعْ  عهمٓة هو االستفادة هدُ تقٓػػػػػٓـ-
الجراحػػة لتقٓػػٓـ هػػد  اإلسػػتفادة  اءإجر ؿقب هتتابعة جٍاز فحص   اؿسهعْ اؿجٍاز فحص

  هػػف عهمٓػػة الػػزرع القػػوقعْ وتتهثػػؿ ٌػػذي اإلختبػػارات فػػْ ) الفحػػص الطبػػْ   التحالٓػػؿ الطبٓػػة 
   فحص الجٍاز السهعْ   فحص جٍاز الىطؽ (  IRM هقطعٓة أشعة

وتشهؿ ) اختبار القدرات العقمٓة العاهػة   اختبػار تطػور  سمَكٓة َ ىفسٓة اختبارات ءإجرا -
 الهٍارات الجسهٓة والحركٓة العاهة   اختبار تطور الهٍارات االجتهاعٓة ...(.

إجػػػراء هقػػػابالت هػػػع الهرضػػػِ وأٌػػػالٍٓـ هػػػف خاللٍػػػا عػػػرض كافػػػة الهعموهػػػات الضػػػروٓرة عػػػف 
وسمبٓاتٍا الهحتهمة . وهػف ىتػائج الهرحمػة األولػِ  عهمٓة الزرع القوقعْ  كٓفٓة حدوثٍا  هزآاٌا

تػرؾ القػرار الىٍػائْ فػْ  ٓخرج فٓرؽ العهؿ بتصور هبدئْ عف حاجة الطفؿ لمزرع القوقعْ   ٓو
الترشػػػػٓح لهػػػػا بعػػػػد اسػػػػتفادة الحالػػػػة هػػػػف برىػػػػاهج التٍٓئػػػػة والتحضػػػػٓر والخػػػػروج بىتػػػػائج واضػػػػحة 

 وىٍائٓة.
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  : مرحمة الجراحة والنقاهة

ات خمقٓة تهىع إجراء العهمٓة الجراحٓػة  بعد التاكد هف عدـ وجود عوائؽ جراحٓة طبٓة أو تشٌو
ٓػػػػتـ بعػػػػد ذلػػػػؾ تحضػػػػٓر الطفػػػػؿ لمعهمٓػػػػة الجراحٓػػػػة التػػػػْ تػػػػتـ بتخػػػػدٓر العػػػػاـ وتسػػػػتغرؽ حػػػػوالْ 

سػاعات لػألذف الواحػدة بإعتبػار أف عػدد اإللكتػػرودات الهزروعػة فػْ القوقعػة والوضػعٓة التػػْ 3
هٍهٓف فْ الحصوؿ عمِ أفضؿ الىتائج الههكىػة كهػا تتشػابً األسػالٓب الجراحٓػة ٓتخدوىٍا جد 

الهسػػتخدهة لزراعػػة القوقعػػة بغػػض الىظػػر عػػف الىوعٓػػة الجٍػػاز الػػذر تػػـ اختٓػػاري   عمػػِ الػػر ـ 
هف وجود بعض الفروؽ الطفٓفة التْ قد تظٍر بٓف الجراحٓف والهتعمقػة بحجػـ وشػكؿ الجػرح   

فػػػْ الجراحػػػة تظػػػؿ ىفسػػٍا. حٓػػػث ٓػػػتـ حمػػػؽ الشػػػعر الهوجػػػود خمػػػؼ إلػػِ أف الهبػػػادئ األساسػػػٓة 
قػػـو الجػػػراح برفػػػع طبقػػة هػػػف الجمػػػد لمكشػػؼ عمػػػِ العظػػػـ الىػػػاتئ  األذف والقٓػػاـ بشػػػؽ الجمػػػد   ٓو
قػػة ثقػػب العظهػػة الىاتئػػة خمػػؼ األذف بعػػد تحدٓػػد العصػػب الػػوجٍْ  خمػػؼ األذف   وتسػػتخدـ طٓر

 كعالهة لمدخوؿ إلِ قوقعة األذف.

رة الىقاٌػػة حٓػػث تعتبػػر األسػػابٓع األولػػِ ٌػػْ األصػػعب هػػف العهمٓػػة ههػػا ٓحػػتـ وبعػػدٌا تػػاتْ فتػػ
ػػؽ الطبػػْ تقػػدٓـ برىػػاهج هكثػػؼ ٓتضػػهف ىػػوع هػػف التػػدٓرب والهعالجػػة الىفسػػٓة بسػػبب  عمػػِ الفٓر
هشػػاعر الخػػوؼ والقمػػؽ التػػْ ٓشػػعر بٍػػا الهػػٓرض هػػف ىتػػائج العهمٓػػة الجراحٓػػة . لػػدا ٓىبغػػْ أف 

الجراحة هع االٌتهاـ بهوضع الجراحػة والهشػكالت التػْ قػد تىشػا تهىح الهتابعة الجٓدة لها بعد 
ذا حػدث  لدا ال بد أف ٓقـو الطبٓب بهتابعػة الطفػؿ بشػكؿ هىػتظـ لتجىػب حػدوث تمػوث لػألذف وا 
ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػف اطػػػػػػػػػػالع الجػػػػػػػػػػراح الػػػػػػػػػػذر قػػػػػػػػػػاـ بالعهمٓػػػػػػػػػػة الجراحٓػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػِ ذلػػػػػػػػػػؾ 

L.Nathalie;&;Denis;p60-64) ). 

 مرحمة إعادة تأهيؿ

 نإلتئػػا بعد أّ احٓةهػػف العهمٓػػة الجػػر أسابٓع 06 تقرٓبا بعد ؿٌٓالتػػا إعادة حصص برهجة تتن
 استراتٓجٓات باستخدان ذلػػػؾَ قعةالقػػػو ؿداخ رَعةالهػػػز َداتاإللكتػػػر تىشٓط بدآة َ حالجػػػر
رهػػج عمػػِ أفضػػؿ وأدؽ وضػػع لخدهػػة ب قد زالجٍػػا أو هوالتاكػػد َ حدا عمِ لكػػؿ حالػػة هىاسبة

لمتكفػػؿ بهثػػؿ ٌػػذي  الهصػػههة اهجالبػػر هو هجهَعة لػػِإالحالػػة  خضاعإالحالػػة   وبعػػدٌا ٓػػتـ 
 (.(A.Dumont,p112األجٍزة 
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 تىقسـ األجٍزة بشكؿ عاـ إلِ : أنواع أجهزة الزرع القوقعي :عاشرا

أجٍػػزة داخػػؿ القوقعػػة : حٓػػث ٓػػتـ إدخػػاؿ االلكتػػرودات إلػػِ داخػػؿ القوقعػػة عبػػر الىافػػدة  -  
 الهدورة و ٌْ األكثر فعالٓة 

أجٍزة خارج القوقعة : تطبؽ االلكترودات عمِ سطح العظـ الهسػهِ ) الخرشػـو ( دوف أف  -
ا أقػؿ بكثٓػر  تدخؿ إلِ داخؿ القوقعة أها فعالٓتٍا فٍْ هحدودة و هتىاقصة هع الزهف و أسػعٌر

 هف السابقة 

 - . أجٍزة وحٓدة القىاة : و ٌْ تحػور عمػِ هسػر  كٍربػائْ واحػد كهػا أىٍػا قمٓمػة الفعالٓػة -
أجٍػػزة هتعػػػددة األقىٓػػة : و ٌػػػْ األكثػػر فعالٓػػػة هقارىػػة ببقٓػػػة األجٍػػزة األخػػػػر  و تحتػػػور عمػػػػِ 

 : عػدد هتفػاوت هػف االلكترودات ٓختمؼ باختالؼ الشركة الهصىعة لمجٍاز   وهف أٌهٍا

 . هف صىع ألهاىْ el-Med جٍاز - 

 . هف صىع أهٓركْ clarion – bionics Advanced جٍاز - 

 هف صىع استرالْ Cochleaire de Spectra جٍاز –

 (L Nathalie., & B Denis., p70-75 ) فرىسْ   هف صىع Digisonicجٍاز –

 :االتجاهات حوؿ زراعة القوقعة :إحدا عشر 

ػػدٓف وهعارضػػٓف  فظٍػػر ٌىػػاؾ  تضػػاربت آراء العمهػػاء واألطبػػاء حػػوؿ زراعػػة القوقعػػة بػػٓف هٓؤ
 :ٌهااتجاٌاف هتعاكساف حوؿ ٌذي القضٓة  

 ػػػد فٓػػػً البػػػاحثٓف واألطبػػػاء عهمٓػػػة زراعػػػة القوقعػػػة ألىٍػػػا هػػػف وجٍػػػة : االتجػػػاأل األوؿ ٓؤ ٓو
ـ تساعد عمِ تدٓرب وتعمٓـ وتربٓة األشخاص ذور اإلعاقة السػهعٓة كاحػد أفػراد   ىظٌر

قػػػة تسػػػهح بػػػدهجٍـ فػػػْ ظػػػؿ الحٓػػػاة الطبٓعٓػػػة العادٓػػػة التػػػْ  الهجتهػػػع  فٍػػػْ بٍػػػذي الطٓر
اس أىٍػػا هػػف تحسػػف هػػف قػػدرتٍـ عمػػِ اكتسػػاب واسػػتخداـ لطالهػػا حرهػػوا هىٍػػا  عمػػِ أسػػ

المغػػػة العادٓػػػػة  فضػػػاًل عمػػػػِ هػػػػا سػػػوؼ تتركػػػػً عمػػػٍٓـ هػػػػف آثػػػػار إٓجابٓػػػة فػػػػْ الىػػػػواحْ 
 .االجتهاعٓة والىفسٓة واألكادٓهٓة
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 فٍػو ٓعػارض عهمٓػة زراعػة القوقعػة ألف البػاحثٓف ٓػروف أىٍػا تحػـر  :أما االتجاأل ال ػاني
ػا وأصػبحوا جػزءًا هىٍػا  األشخاص ذور اإلعاقة السهعٓة  هػف ثقافػة الصػـ التػْ أعتادٌو

قػػة عادٓػػة لمسػػهع الكػػافْ الػػذر ٓهكػػىٍـ هػػف أف  كهػػا أف ٌػػذي العمهٓػػة لػػف تكفػػؿ لٍػػـ طٓر
ف حػػدث ذلػػؾ إال أىٍػػـ سػػٓواجٍوف هشػػاكؿ شػػاقة  ٓصػػبحوا جػػزءًا هػػف عػػالـ السػػاهعٓف  وا 

مػة ىسػػبًٓا عمػػِ أ دراؾ الحػػدٓث الهتػداوؿ أهػػاهٍـ لفتػػرات طٓو  حسػػف الظػروؼفػْ فٍػػـ وا 
(Bertschy et al., 1997). 

والهتاهػػػؿ لٍػػػذٓف االتجػػػآٌف ٓجػػػد أف لكػػػؿ هىٍهػػػا هزآػػػا وعٓػػػوب  قػػػد تجعػػػؿ لكػػػؿ وجٍػػػة ىظػػػر 
هىطقٓة إلِ حد بعٓد إف أ فمىا وجٍة الىظر األخر . فالسؤاؿ الذر قد ٓطػرح ىفسػً عمٓىػا أف 

 إلِ أر هد  قد تكوف عهمٓة زراعة القوقعة هفٓدة لألطفاؿ؟

ب عمِ ٌذا التساؤؿ قد ىحتاج لعرض ىتائج هجهوعة هف الدراسات التْ بحثػت فػْ ٌػذا ولىجٓ
الهوضوع هف زوآا هتعددة. حٓػث تعػددت الدراسػات التػْ بحثػت فػْ زراعػة القوقعػة هػف حٓػث 

( سػىوات  وهىٍػا هػا أجػرر عمػِ 5العهر الزهىْ فكاف هىٍا ها أجػرر عمػِ األطفػاؿ قبػؿ سػف )
لبحث أثر زراعة القوقعة عمِ إدراؾ وفٍـ الكالـ  وسىعرض فْ  األطفاؿ بعد ٌذا السف وذلؾ

 .األسطر التالٓة ىتائج بعض الدراسات فْ ذلؾ

بإجراء دراسة هقارىة حوؿ أثر زراعػة القوقعػة عمػِ  (Miyamoto, 1993) فقد قاـ ها ٓاهوتو
( طفػػػػاًل  11هجهوعػػػػة هػػػػف األطفػػػػاؿ الػػػػذٓف لػػػػدٍٓـ إعاقػػػػة سػػػػهعٓة هىػػػػذ الػػػػوالدة بمػػػػن عػػػػددٌـ )

( طفػاًل  وقػد 81وهجهوعة هف األطفاؿ الذٓف لػدٍٓـ إعاقػة سػهعٓة بعػد الػوالدة والبػالن عػددٌـ )
( سػىوات  إال أف ىتػائج دراسػتً لػـ 4تراوحت أعهار األطفػاؿ فػْ الهجهػوعتٓف هػا بػٓف )سػىة و 

 .توضح وجود أر فروؽ بٓف الهجهوعتٓف فْ أداء وفٍـ الكالـ

 ,Waltzman) زوآاٌػا هػع هػا توصػؿ إلٓػً والتزهػافإال أف ٌػذي الىتٓجػة ال تتفػؽ فػْ إحػد  
ـ  41هف خػالؿ الدراسػة التػْ أجراٌػا عمػِ )  (1994 ( طفػاًل أصػهًا ٓبمغػوف الثالثػة هػف عهػٌر

ًا هكثفػػًا هػػع إعػػادة التآٌػػؿ  حٓػػث قػػاـ بتتػػبعٍـ  بًا شػػفٓو هػػف زارعػػْ القوقعػػة والػػذٓف قػػد تمقػػوا تػػدٓر
ا توصؿ إلػِ أف ٌػؤالء األطفػاؿ قػد حققػوا خالؿ حقبة زهىٓة استهرت العاهٓف  والتْ عمِ  آثٌر

ات عالٓة جدًا فْ أداء وفٍـ الكالـ  .هستٓو
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ػذا هػا تؤكػدي دراسػة دوهٓكػو والبفٓػر التػْ أشػارت إلػِ  (Domico & Lupfer, 1994) ٌو
( سػىوات  كهػا أشػارا 5تحسف أداء وفٍـ الكالـ األطفاؿ الذٓف قػاهوا بزراعػة القوقعػة قبػؿ سػف )

أدائٍػػػـ وفٍهٍػػػـ الكػػػالـ هػػػرتبط بػػػالعهر الػػػذر حػػػدث فٓػػػً الفقػػػداف السػػػهعْ  إلػػػِ أف التحسػػػف فػػػْ
 .والعهر عىد زراعة القوقعة

إال أف ىتػػائج ٌػػذي الدراسػػات قػػد خالفػػت ىتػػائج بعػػض الدراسػػات األخػػر  كالدراسػػة التػػْ أجراٌػػا 
( طفػؿ ههػف أجٓرػت لٍػـ عهمٓػة 80عمػِ ) (Vernon & Poole, 1996) فٓرىػوف وبػوؿ

سف الخاهسة والذٓف لـ ٓظٍروا أر تحسف بعد أجراء العهمٓة فػْ أداء وفٍػـ  زراعة القوقعة بعد
 .الكالـ

فبعد ٌذا العػرض الهػوجز عػف ىتػائج بعػض الدراسػات ٓهكىىػا القػوؿ إىػً قػد ٓكػوف هػف الصػعب 
عمٓىا الحكػـ عمػِ أثػر زراعػة القوقعػة بىػاء عمػِ العهػر الػذر ٓػتـ فٓػً إجػراء العهمٓػة الجراحٓػة. 

ػػت لٍػػـ زراعػػة القوقعػػة والػػذٓف كػػاىوا ٓعػػاىوف فقػػد أشػػارت أحػػد ال دراسػػات أف األطفػػاؿ الػػذٓف أجٓر
هػػػف صػػػعوبة فػػػْ فٍػػػـ الكػػػالـ وكػػػاىوا ٓسػػػتخدهوف لغػػػة اإلشػػػارة قبػػػؿ الزراعػػػة قػػػد تحسػػػىت لػػػدٍٓـ 

 .هٍارات التواصؿ بشكؿ همحوظ

ػػف وسػػتٓوارت عمػػِ  (Kluwin & Stewart, 2000) إال أف الدراسػػة التػػْ أجراٌػػا كالٓو
طمبػػػة الهرحمػػػة االبتدائٓػػػة هػػػف زارعػػػْ القوقعػػػة  أشػػػارت إلػػػِ عػػػدـ وجػػػود تحسػػػف هجهوعػػػة هػػػف 

( أشػػػٍر. وهػػػع ٌػػػذا فقػػػد 6همحػػػوظ فػػػْ قػػػدراتٍـ الكالهٓػػػة بعػػػد هالحظػػػتٍـ لهػػػدة زهىٓػػػة بمغػػػت )
توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػِ أىػػػً ٓهكىىػػػا الحكػػػـ عمػػػِ ىجػػػاح وأثػػػر زراعػػػة القوقعػػػة هػػػف خػػػالؿ هتابعػػػة 

الػػزهف  خاصػة وأف لغػػة الطفػػؿ تتحسػف وتىهػػو دوهػػًا  تحسػف هٍػػارات الكػالـ والتواصػػؿ هػػع تقػدـ
 .هع تقدـ العهر إذا ها تـ توفٓر التدٓرب الهكثؼ

ٌكػػذا ىجػػد أف ٌىػػاؾ تفاوتػػًا فػػْ ىتػػائج الدراسػػات فػػْ إثبػػات هػػد  فاعمٓػػة عهمٓػػة زراعػػة القوقعػػة 
لالشػػخاص ذور اإلعاقػػة السػػهعٓة  وقػػد ٓرجػػع ذلػػؾ التفػػاوت لعػػدة أسػػباب هىٍػػا عٓىػػة البحػػث  

ثبػػات هتغٓػػرات البحػػث  أو طػػوؿ فتػػرة الهتابعػػة  أو بعػػض العواهػػؿ الىفسػػٓة واالجتهاعٓػػة  وعػػدـ
إلػػخ  وعواهػػؿ أخػر  كثٓػػرة ال تجعمىػػا ىجػـز بىتائجٍػػا  خاصػػة … لألطفػاؿ  أو خبػػراتٍـ الهعرفٓػة

ة والتواصمٓة ٌْ هف أكثر الهٍارات تداخاًل هع القدرات الهختمفة  .أف الهٍارات المغٓو
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 :خالصة 

ض فقػػداف السػػهع   إال أىػػً ال ٓجػػب          تعػػد زراعػػة القوقعػػة االلكتروىٓػػة أهػػال جدٓػػدا لتعػػٓو
أف ىىتظػػر ىتػػائج بػػاٌرة هعتقػػدٓف أف الطفػػؿ األصػػـ سػػٓتحوؿ إلػػِ صػػاحب سػػهع طبٓعػػْ بهجػػرد 
عهمٓػػة الػػزرع   إذ إف الػػزرع سػػٓقدـ لصػػاحبً هحاولػػة جدٓػػػدة لػػدخوؿ عػػالـ األصػػوات بعػػد فشػػؿ 

اختٓػار  : الهعتادة لكف ذلػؾ لػف ٓتػاتِ إال بتػوفر هجهوعػة هػف الشػروط أٌهٍػاالوسائؿ األخر  
 . التآٌؿ ها قبؿ و ها بعد عهمٓة الزرع القوقعْ . العهؿ الجراحْ الهتقف .أفضؿ أداة هتاحة

كػذلؾ ٓجػب األخػذ بعػٓف االعتبػار عىػد  . سف حدوث اإلصابة و الػزهف الهىقضػْ هىػذ حػدوثٍا
مىطؽ عىد األطفاؿ السػالهٓف سػػهعٓا   فٍػػؤالء ٓهضػوف الفتػرة األولػِ التآٌؿ التطور الطبٓعْ ل

هف حٓاتٍـ فْ اختزاف الكمهات الهسهوعة لتتحوؿ فٓهػا بعػد إلػِ كػالـ بشػكؿ تػدٓرجْ   فٓجػب 
توقػػع التطػػور ىفسػػً عىػػد فئػػة الهسػػتفٓدٓف هػػف عهمٓػػة الػػزرع القػػوقعْ و عمٓػػً ٓهكػػف اعتبػػار أف 

اؾ السػػهعْ لمصػػوت تهثػػؿ االكتسػػابات األولٓػػة التػػْ بفضػػمٍا تػػتـ تىهٓػػػة هٍػػػارة التهٓٓػػػز و اإلدر 
ة  . تىهٓة هٍارة المغة الشفٓو
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 :مهيػػدت

قٍػػػا ٓسػػتطٓع الفػػػرد أف ٓسػػػجؿ هػػػا ٓػػػود   تعػػد الكتابػػػة وسػػػٓمة هػػػف وسػػائؿ إلتصػػػاؿ التػػػْ عػػػف طٓر
ػػْ تهثػػؿ الصػػٓغة الثالثػػة لمىظػػاـ  المغػػور القػػائـ تسػػجٓمً هػػف الوقػػائع والحػػوادث وىقمٍػػا آلخػػٓرف ٌو

عمِ تكاهؿ المغة الشفٍٓة والمغػة الهكتوبػة والقػراءة   كهػا تهثػؿ المغػة الهكتوبػة صػٓغة إتصػالٓة 
عمػِ درجػة عالٓػة هػف التعقٓػد  فٍػْ تهثػؿ هٍػارة تعمٓهٓػة هٍهػة هػف ىاحٓػة ووسػٓمة أكثػر أٌهٓػة 

كٓػػػػة لمتعبٓػػػػر عػػػػف الػػػػذات هػػػػف ىاحٓػػػػة أخػػػػر  كهػػػػا أىٍػػػػا تتكاهػػػػؿ هػػػػع القػػػػدر ات البصػػػػٓرة والحر 
لدراكٓة جهع الباحثوف الِ أف ٌىاؾ ثالػث هحػاور ٌاهػة لمغػة الهكتوبػة تتهثػؿ فػْ كػؿ هػف  .وا  ٓو

ػػػة التػػػْ تتكاهػػػؿ هػػػع بعضػػػٍا الػػػبعض لتشػػػكؿ الهٍػػػارة  التعبٓػػػر الكتػػػابْ والتٍجئػػػة والكتابػػػة الٓدٓو
 .الكمٓة  كها أف الكتابة بعدٌا الهعرفْ إلِ جاىب بعدٌا الهٍارر الىفسْ الحركْ

 :    بةالكتا طبيعة .1

 َفق َالرهَز األصَات فًٓ تىظن لغَّ ىظان عو عبارة أىٍا عمِ باىَاعٍا الكتابة تعرف
  هعاىٍٓا ٓحدد ؿبشك الكمهات تصَر ٓجعمٍا بها َضبطٍا رسهٍا فٓة كٓ تحدد دقٓقة قَاعد
 إرتبطت َقد بَضَح هقاصدٌا إدراك التمهٓذ عمِ ؿٓسٍ سمٓهة بصَرة الذٌو إلِ ؿفتىتق

 طرٓق عو َالهشاعر َالهعاىْ لألفكار إستىطاقٓة عهمٓة فالقراءة  بٍا َإلتصقت بالقراءة
 طرٓق عو َالهشاعر َالهعاىْ األفكار لتمك َٓىٓة تد عهمٓة الكتابة بٓىها  َالتسهٓع لمىطق
 ) 142ص .1999  )ٌىْ َاألصَات الرهَز

 التعبٓر: ٌَْ  الهكتَبة مغة ل ٌاهة هحاَر ثالثة ٌىاك أو عمِ الكتابة ىظرٓات َتجهع
 الكمٓة الهٍارة ؿلتشك البعض بعضٍا هع ؿتتكاه التْ الٓدَٓة الكتابة  التٍجئة  الكتابْ
 صعَبات ذَّ ؿاألطفا هو العدٓد ٓكتسب الكتابة هٍارة أبعاد لتعدد  َىتٓجة .لمكتابة
 بالغا تاثٓرا تؤثر ؿاألطفا ٌؤالء هىٍا ٓعاىْ التْ َالهشكالت  الكتابة فْ صعَبات التعمن
 المغة هٍارات عمِ الكتابة فْ َالفاعمٓة الكفاءة َتتَقف.  األكادٓهْ تحصٓمٍن عمِ

 قادرا ٓكَو أو الكاتب عمِ ٓتعٓو حٓث  األخرُ  المغَٓة الهٍارات جاىب إلِ الشفٍٓة
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 ؿَالجه بالكمهات تعبٓري أَ صٓا تً ؿخال.  َاحدة بفكرة عقمٓا أَ ذٌىٓا اإلحتفاظ عمِ
 كافٓة كٓةرَح بصرٓة ذاكرة ٓهتمك أو أٓضا الكاتب عمِ ٓتعٓو كها  الفكرة ٌذي عو

 َفعالة

 إلِ الكتابة هٍارة تىاَلت التْ  الحدٓثة الىهاذج ؿتهٓ اإلطار ٌذا َفْ  الفكرة ؿتَاص فْ
 & Flower (1980 ىهَذج الىهاذج ٌذي بٓو َهو  الكتابة لعهمٓة الهعرفٓة الطبٓعة
Hayes )ّخاللً هو الباحثاو َٓقدن الهعرفْ اإلىسٓاب أَ التدفق ىهَذج عمًٓ أطمق الذ 

 ٌْ الكتابة َ.  الهاٌرة الكتابة فْ الهستخدهة الهعرفٓة العهمٓات لَصف هفٓد ؿعه إطار
 عهمٓة كآة ٌَْ  التفكٓر عمِ ٓقَن ذٌىْ كىشاط لمتالهٓذ إكسابٍا ٓهكو هتعمهة هٍارة
 ٓجمسَو ال األكفاء َالكّتاب  َالخمف األهان بٓو ؿَالعه التفكٓر ؿإعها تتطمب هعرفٓة
 . (  489 487ص: 1998 الزٓات) كتابتً ٓراد ها َٓىتجَو ببساطة

 :تعريؼ الكتابة .2

الكتابػة ٌػْ عهمٓػة تخطػٓط الحػروؼ والكمهػات   بػالتركٓز عمػِ الشػكؿ  :Valot تعٓرػؼ - 
 والصوت فْ وقت واحد  والربط بٓىٍها لمتعبٓر عف هفآٌـ وهعاىْ هعٓىة. 

  ( 81  ص  1998حافظ  )                                                         

ػْ   : Jacqueline Peugeot تعٓرػؼ الكتابػة ىشػاط خػاص ٓجعػؿ المغػة الهىطوقػة هػادة  ٌو
ػػْ تسػػهح بإكتسػػاب وحفػػظ الهعػػارؼ   تعتبػػر الهٓػػزة الخاصػػة التػػْ تػػدؿ عمػػِ تحضػػر الفػػرد  ٌو

 ( Peugeot , 1997, p1) . ٓاب الهخاطب تصاؿ  ٓر الهباشر فْاإلوكذا 

الكتابة ٌْ الحركة التْ تهثؿ الرهوز عمِ الورقة   ٌذي الرهػوز هخططػة  :Tajan تعٓرؼ - 
واحػػدة تمػػو  األخػػر  هػػف الٓسػػار إلػػِ الٓهػػٓف أو العكػػس  فػػالحروؼ هجهعػػة فػػْ كمهػػات وتتبػػع 

ػػة   ٓرافقٍػػا الػػتحكـاألٌػػذي  البصػػرر لوضػػع الحػػروؼ  خٓػػرة عمػػِ خطػػوط هسػػتقٓهة أفقٓػػة وهتوآز
 (p26, 2006 , Estienne Francoise) .فْ هكاىٍا
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الكتابػة عبػارة عػف ىظػاـ هػف اإلشػارات حٓػث تركٓبٍػا ٓعطػْ هعىػِ هتفػؽ  :Calmy تعٓرػؼ – 
 عمًٓ هف طرؼ هجتهع ها هف أجؿ التبمٓن الهؤجؿ والصاهت لمفكرة. 

                                                          (p 5Calmy, 1979 , ) 

الكتابة ٌْ الىشاط الذر ٓجهع هابٓف الحركات العضػمٓة  :Anna oliviro ferraris تعٓرؼ-
ػػْ حركػػات دقٓقػػة هتىاسػػقة وجػػد خاصػػة  أصػػمٍا ٌػػو اكتسػػاب وظٓفػػة او أداة  لمػػذراع و الٓػػد  ٌو

  (Peugeot , 1997. p5) .الحظٍا الطفؿ فْ وسطً االجتهاعْ

الكتابة ىشاط هعقد تتػدخؿ فٍٓػا عػدة سػٓرورات هعرفٓػة خاصػة بالهقارىػة  :تعٓرؼ عمـ الىفس -
ػػػا هٍهػػػة حركٓػػػة عمػػػِ إىتػػػاج سمسػػػمة  ػػػة و سػػػٓرورات حركٓػػػة   وتقػػػـو الكتابػػػة باعتباٌر ىفػػػس لغٓو

 وبػإحتراـ هجهوعػة قواعػد هعٓىػة خاصة شكاؿ فضائٓةألراجعة   )حروؼ  أرقاـ (رهوز خطٓة 
( Hand et all , 1998 , p 151)   .                              

أف عهمٓػة الكتابػة ٌػْ  Serratrice et Habib ٓػر  كػؿ هػف :تعٓرػؼ ىفسػْ عصػبْ -   
عبارة عػف تىفٓػذ لحركػة  وككػؿ حركػة فإىٍػا تكػوف ىتٓجػة توظٓػؼ بعػض الهىػاطؽ هػف الػدهاغ  
أٓف ٓتـ تصهٓـ وهراقبػة الحركػات  كهػا أف الكتابػة ٌػْ التحقٓػؽ الفػردر والتجسػٓد لمشخصػٓة   

 . ىسافاإلكثر خصوصٓة لىفساىٓة األفٍْ تسهح بإظٍار الجواىب الداخمٓة 

(Habib et Serratrice , 1993 , p 18 ) .                                        

  : الكتابة كعمميات عقمية أدائية .3

ػػْ بهثابٓػػة الهخبػػر الػػذر ٓتفاعٓػػؿ فٓػػ عالكتابػػة هفٍػػـو لغػػور واسػػ كػػؿ هػػا  ًهرتبطػػة بػػالتفكٓر   ٌو
ػػة وهعػػار  ػػْ فػػْ  ؼلػػد  الفػػرد هػػف خبػػرات لغٓو   وهٍػػارات عقمٓػػة   وأدائٓػػة وفىٓػػة هكتسػػبة . ٌو

 . الكتابة ؼشخصٓة الفرد فْ هواق سالهرآة التْ تعك ًالوقت ذات
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رر فػػْ شػػكؿ هتػػزاهف جػػهوعػػة هػػف العهمٓػػات التػػْ تجالكتابػػة عهمٓػػة ذٌىٓػػة أدائٓػػة هكػػوف هػػف ه 
ػؿ تحالبتكػار هػف خػإلو  ؽىٍػا تقػـو عمػِ الخمػألتقٓربا   و تتسـ بالصعوبة والتعقٓػد  فكػار األؿ ٓو

همتٍػا جردة التْ ٓهتمكٍا الكاتب لِ رهوز خطٓة هؤثرة   و فػْ جوالهعاىْ والصور الذٌىٓة اله
وتعد الكتابػة هػف  )2008خصاوف    (الشكؿ او الهضهوف . ثعهمٓات بىائٓة تراكهٓة هف حٓ

رة هقصػودة ساسٓٓة فٍْ عهمٓات حقٓقٓة أدائٓة هركبة ٓتـ اكتسابٍا بصػو األأولِ هٍارات المغة 
الػػػػتعمـ المغػػػػور   التػػػػْ تؤكػػػػد الهىحػػػػِ التكػػػػاهمْ بسػػػػبب تشػػػػعب هٍػػػػارات الكتابػػػػة  ؼعبػػػػر هواقػػػػ
ىتػػاج إف إهػػدخؿ العهمٓػػات الػػذر ٓتهثػػؿ فػػْ إلػػِ تقاىٍػػا إاىػػب أىٍػػا تسػػتىد فػػْ جلػػِ إوتىوعٍػػا   

ػة هركبػة جوالهرا ءالكتابة ٓستدعْ عهمٓات التخطٓط والبىا ػة لغٓو ْ عهمٓة فكٓر ٓػة جىتاإعة . ٌو
 ( لػػِ الهسػػٓتقبؿ .إهثمػػة الهتىوعػػة التػػْ ٓػػراد ىقمٍػػا األفكػػار و الأ ف الكاتػػب ٓستحضػػرركبػػة أله

                                              ) 2011الٍاشٓهْ وفخرر   

ػػػر   هراحػػػؿ ٓسػػػتخدـ فٍٓػػػا  ؽ( أف الكتابػػػة عهمٓػػػة هعقػػػدة تػػػتـ وفػػػ 2011الٍاشػػػهْ وفخػػػرر  (ٓو
ػػ ًالهعىػػِ وتوضػػٓح ؼكتشػػاإلالكاتػػب المغػػة أداة  لٓقػػـو بعػػد ذلػػؾ بسػػبر  سػػقاطاتاإل ؽعػػف طٓر

قػة تىظػٓـ جػج فكار التْ اكتسبتٍا   ثـ ٓعٓػد صػٓا ة الهوضػوع والهعموهػات والحاألأ وار  وطٓر
ػػدإٓىقػػؿ  ًلػػِ هرحمػػة ٓشػػعر هعٍػػا أف هػػا كتبػػإر حتػػِ تصػػؿ األفكػػا  يلػػِ القػػارئ الهعىػػِ الػػذر ٓٓر

عػػػػر  ػػػػرر بقػػػػوؿ :" ٌػػػػو عهػػػػؿ عقمػػػػْ  229 ص 2007(هػػػػذكور  ؼبوضػػػػوح ٓو ( التعبٓػػػػر التحٓر
ف  وفػػْ  ءوضػػعٍا عمػػِ الصػػفحة البٓضػػا بػػداعٍا وإفكػػار أو األشػػعورر لفظػػْ   ٓتصػػؿ بتكػػٓو

 . " هاؿ فْ الخطجْ   والتىظٓـ فْ الترقٓـ   والوضوح والجهة فْ التٍالقواعد الس

ػػىظـ ه جب أف ٓىػػتجػػف الكاتػػب ٓألت فالكتابػػة ىهػػط هػػف حػػؿ الهشػػكاال   فكػػاراأل هوعػػة هػػفجٓو
ػػػعمػػػِ  هوعػػػة جؿ هالقػػػات هػػػٓف خػػػالاختٓػػػار عػػػدد هػػػف الهفػػػآٌـ والع ؽالػػػورؽ   وذلػػػؾ عػػػف طٓر

قٓػود الكتابػة  عٍػة وهػجهف  ًتجٓاالقارئ وحا ؼهعار  عـ هالئواسعة هف الهعرفة وترتٓبٍا بها ٓت
 ا هػػفتقاىٍػػإلكثٓػػرة  ءتقاىٍػػا بسػػٍولة وتتطمػػب أشػػٓاإٓهكػػف  الفالكتابػػة هٍػػارة هعقػػدة  . الرسػػهٓة

 . اد وتطور الهٍارات وسىوات هف الههارسةجٍد والعهؿ الجال
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ة   ودقػػػة التىػػػػاوؿ لجػػػالهعا ؽعهػػػاؿ الػػػذٌف وعهػػػإقػػػة تسػػػتدعْ الة خٓػػػىشػػػائٓة عهماإلوالكتابػػػة  
قػػػػة فاعمػػػػة لتعمػػػػٓـ الطمبػػػػة كٓػػػػ ػػػػادة عمػػػػِ اف آلٓػػػػة الكتابػػػػة طٓر ؼ لمهوضػػػػوع هػػػػدار الكتابػػػػة   ٓز

 ) 2008خصػاوف   (.  صوالىقػد عمػِ و الخصػو ٓة التفكٓػر بشػكؿ عػاـ جستراتإٓسٓتخدهوف 
هػػة الحرفٓػػة لمغػػة الحػػوار   والػػدلٓؿ عمػػِ جحػػد أف ٓتصػػور أف لغػػة الكتابػػة ٌػػْ التر ألٓهكػػف  الو 

بٍا جطػػػػػػار والخطػػػػػػة والهسػػػػػػودات لٓقػػػػػػـو بهرااإلعػػػػػػداد إذلػػػػػػؾ أف الكاتػػػػػػب ٓقػػػػػػـو ب عتٍػػػػػػا وتصػػػػػػٓو
اف الغائػػػب عػػػف لغػػػة ىسػػػاإلف لغػػػة الكتابػػػة ٓخاطػػػب فٍٓػػػا ألخضػػػاعٍا لكثٓػػػر هػػػف الضػػػوابط   ا  و 

ب أف تكػػوف ٌػػذ المغػػة الكتابٓػػة فػػْ صػػورة هحػػددة جػػالحػػوار الصػػاهت " لغػػة التفكٓػػر " ولػػذلؾ ٓ
أو ىبػػػػرات الصػػػػوت  جػػػػًشػػػػارات أو حركػػػػات لمٓػػػػد أو تغٓػػػػرات الو إٓػػػػر  ال  ف الهتمقػػػػْألة اللػػػػالد
 2010 )الح  البكور و الىعاىعة وص(.

ٍػػاز   فٍىػػاؾ القػػدرة عمػػِ الػػتحكـ فػػْ جبػػٓف أكثػػر هػػف  ؽكهػػا أف عهمٓػػة الكتابػػة تتطمػػب التىسػػٓ
حركػػة العٓىػػٓف    عالٓػػد هػػ ابعت الٓػػد والتػػواؼ الحركػػْ والعصػػبْ العضػػمْ لحركػػة أصػػالعضػػ
ذ  اإلتجػاي العصبْ والعضمْ وتدٓرب عمِ الحركة السمٓهة فْ جتتطمب هستو  هف الىضو  يٌو

ركػة الٓػد عمػِ الػورؽ ٓعتبػر هػػف ح عالبصػرر لمطفػػؿ هػ ؽف التوافػإذ إهحػدد   عالسػمٓـ وفػْ تتػاب
 .(2007  ؼالىاش(ضرورات الكتابة 

ػػؿ جذف ٓهكػف القػػوؿ بػػاف الكتابػػة ٌػػْ هإ  هوعػػة العهمٓػػات الذٌىٓػػة التػػْ تهكػػف الطالػػب هػػف تحٓو
لػػِ رهػػوز خطٓػػة فػػْ صػػور هػػف صػػور التعبٓػػر الكتػػابْ الهتهثمػػة فػػْ إردة جػػالصػػور الذٌىٓػػة اله

 . هوضوعات هقدهة لمطالب

 :كتابةمكونات مهارة ال .4

  :تحتور هٍارة الكتابة عمِ ثالث هٍارات ٌاهة ٌْ 

ة  :تتهثؿ ٌذي الهٍارة فْ :هٍارة الكتابة الٓدٓو

 .) أداة الكتابة (هسؾ القمـ  - 
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 .سفؿاألعمِ إلِ األتحٓرؾ أداة الكتابة هف  - 

 .تحٓرؾ أداة الكتابة بشكؿ دائرر - 

  .القدرة عمِ ىسخ الحروؼ - 

 .الحروؼالقدرة عمِ ىسخ  -

 .القدرة عمِ ىسخ االرقاـ - 

 .سـ بالٓداإلكتابة  - 

 .ىسخ الجهؿ والكمهات - 

 .) السبورة (ىسخ الجهؿ والكمهات الهكتوبة هف هكاف بعٓد  - 

 .الكتابة بتوصٓؿ الحروؼ هع بعضٍا البعض - 

                 .الىسخ بحروؼ هوصولة - 

 :تتهثؿ فْ :مهارة التهجئة

 .الكمهاتتهٓٓز  - 

 .ىطؽ الكمهات بشكؿ واضح - 

 .ختالؼ بٓف الكمهاتاإلتهٓٓز التشابً و  - 

 .صوات الهختمفة فْ الكمهة الواحدةاألتهٓٓز  - 

  .الربط بٓف الصوت والحرؼ - 

  .تٍجئة الكمهات -

 .إستىتاج قواعد لتٍجئة الكمهات -
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 .التٍجئةىشاء إستعهاؿ صحٓحا هف حٓث اإلإستعهاؿ الكمهات فْ كتابة  - 

 :تتهثؿ فْ :مهارة التعبير الكتابي

  .كتابة جهؿ و أشباي الجهؿ - 

  .ٓبدأ الجهمة بجرؼ كبٓر -

 .ٓىٍْ الجهمة بعالهة الترقٓـ الهىاسبة -

  .ٓستعهؿ عالهات الترقٓـ إستعهاؿ سمٓها - 

 .ٓعرؼ القواعد البسٓطة لتركٓب الجهمة -

  .ٓكتب فقرات كاهمة - 

  .ورسائؿٓكتب هالحظات  -

  .ٓعبر عف إبداعً بكتابة -

 )39 – 38  ص  2009بوطٓبة    (ٓستعهؿ الكتابة كوسٓمة لمتواصؿ.  -
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  :الكتابي كطريقة لمعالجة المعمومات األهداؼ السموكية الخاصة بالتعبير .5

حتػػِ ٓػػتهكف الطالػػب هػػف كتابػػة ىػػص ٓىقػػؿ أفكػػارًا واضػػحة هػػؤثرة إلػػِ القػػارئ  ٓىبغػػْ أف ٓكػػوف 
قادرًا عمْ استخداـ هٍارات التعبٓر الكتابْ التالٓة: هٍػارات اختٓػار الهضػهوف  هٍػارات تىظػٓـ 
األفكػػار فػػْ الهقالػػة وفػػْ الفقػػرة  هٍػػارات بىػػاء الجهمػػة وهراعػػاة قواعػػد المغػػة العربٓػػة  هٍػػارات 
 اىتقػػاء الهفػػردات والعبػػارات  هٍػػارات تحدٓػػد الغػػرض هػػف الكتابػػة  هٍػػارات هراعػػاة القػػارئ الػػذر

  هٍارات استخداـ عالهات الترقٓـ هٍػارات تىظػٓـ  إلهالئٓةٓكتب لً هٍارات الخط  الهٍارات ا
 .الٍٓكؿ العاـ لمىص  الهٍارات االزهة لخطوات الكتابة

 مهارات اختيار المضموف .1.5

تتطمػػػب القػػػدرة عمػػػِ اختٓػػػار هضػػػهوف هىاسػػػب واضػػػح هتهاسػػػؾ هػػػف الطالػػػب أف ٓكػػػوف قػػػادًرا  
  :عمْ

 .سةاختٓار أفكار همهو  -
  .اختبار فكرة هحددة -
 .اختٓار األهثمة واألدلة الهىاسبة -
 اختٓارا فكار وثٓقة الصمة بالهوضوع  -
 اختٓار تفاصٓؿ كافٓة  -
ؿ الفكرة العاهة إلِ فكرة همهوسة  -  تحٓو
  ·فكار دوف ترتٓبألهة عف طٓرؽ إعداد قائهة باز جهع األفكار اال -
 .هصادر الهعموهات الهختمفةزهة لمهوضوع هف الجهع الهعموهات واألفكار ال -
  .زهة عف طٓرؽ كتابة كؿ ها ٓخطر عمِ بالً هف أفكارالجهع األفكار ال -
 زهة لمتفاصٓؿ والتفسٓرات عف طٓرؽ استخداـ اكبر عدد ههكف هف الفكار الألجهع ا -

 .هف  هاذا  أٓف  هتِ  كٓؼ :سئمة حوؿ الهوضوع هثؿألا
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   مهارات بناء المقالة .2.5

ػػة واحػػدة تبػػٓف الهوضػػوع العػػاـ الهقالػػة ٌػػْ  هجهوعػػة هػػف الفقػػرات التػػْ تػػدور حػػوؿ فكػػرة هركٓز
  :ولبىاء هقالة هتهاسكة تعالج فكرة واحدة  ٓىبغْ عمِ الطالب أف ٓكوف قادرًا عمِ· لمهقالة

  .صٓا ة الفكرة الرئٓسة لمهقالة -
  .كتابة فقرة تهٍٓدٓة تبٓف الهوضوع الذر تدور حولً الهقالة -
لصػػػػمب الهقالػػػػة تتىػػػػاوؿ جواىػػػػب هتعػػػػددة هػػػػف الهوضػػػػوع العػػػػاـ أو الفكػػػػرة كتابػػػػة فقػػػػرات  -

 .الهركٓزة
· هٍارات بىاء الفقرة تدور الفقرة الواحدة حوؿ فكرة رئٓسػة تػدور حولٍػا جهػؿ الفقػرة كمٍػا -

 :وتتطمب هٍارة بىاء فقرة هتهاسكة أف ٓكوف الطالب قادًرا عمِ
  .صٓا ة الفكرة الرئٓسة لمفقرة حوؿ فكرة هحددة -
ػػؽ اسػػتخداـ أهثمػػة هعٓىػػة سػػواء كاىػػت حقػػائؽ أو ت - وضػػٓح الفكػػرة الرئٓسػػة لمفقػػرة عػػف طٓر

 .آراء أو إحصائٓات أو حادثة أو ذكر عدة أسباب
ترتٓػػب األفكػػار التفصػػٓمٓة الهسػػاىدة حسػػب الغػػرض  طبٓعػػة الهوضػػوع وىػػوع التفاصػػٓؿ  -

  .الهستخدهة
  حسػػػػػػب خطػػػػػػوات ترتٓػػػػػػب األفكػػػػػػار التفصػػػػػػٓمٓة حسػػػػػػب ترتٓبٍػػػػػػا الهكػػػػػػاىْ أو الزهػػػػػػاىْ -

  .ؼتالخإلبً وااشتاستخداهٍا  حسب أٌهٓتٍا  حسب أوجً ال
كتابػػة عػػدة أىػػواع هػػف الفقػػرات وفقػػًا لأل ػػراض التالٓػػة: التعػػداد  السػػبب والىتٓجػػة  ذكػػر  -

خػػتالؼ  التصػػىٓؼ  التحمٓػػؿ  سمسػػمة هػػف العهمٓػػات  وصػػؼ هكػػاف أو إلأوجػػً الشػػبً وا
  .قصةسرد  شخص أو 

الػػروابط المفظٓػػة لػػربط الجهػػؿ داخػػؿ الفقػػرة الواحػػدة بعضػػٍا  اسػػتخداـ أىػػواع هختمفػػة هػػف -
عطػػاء األهثمػػة والهقارىػػة والتىػػاقض  بػػبعض  هثػػؿ الػػروابط الهسػػتخدهة لمشػػرح والتاكٓػػد وا 

 .والىتٓجة والتمخٓص
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 مهارات بناء الجممة .3.5

الجهمػػػة ٌػػػْ هجهوعػػػة هػػػف الكمهػػػات التػػػْ تعبػػػر عػػػف فكػػػرة كاهمػػػة هكوىػػػة هػػػف هجهوعػػػة هػػػف  
قػة سػمٓهة تعبػر عػف  ) Faulkner ,1981) الهفػآٌـ وتتطمػب القػدرة عمػِ تركٓػب جهمػة بطٓر

  :الفكرة التْ تدور فْ ذٌف الطالب بدقة ووضوح  أف ٓكوف الطالب قادرًا عمِ

  .تركٓب جهمة تحهؿ فكرة واحدة هحددة فقط -
  .لٓاً التركٓب جهؿ صحٓحة ىحوًٓا ود -
  .استخداـ جهمة واضحة -
  .ساسٓة لمجهمةصر األهراعاة العىا -
 .تجىب التكرار والحشو -
  .استخداـ الروابط فْ الجهؿ -
  .هراعاة الترتٓب السمٓـ لمكمهات والعبارات فْ الجهمة -
ع طوؿ الجهؿ -   .تىٓو
ع بدآة الجهؿ -   .تىٓو
  .استخداـ جهؿ هتىوعة -
صػػػػٓا ة الجهمػػػػة البسػػػػٓطة  الجهمػػػػة الههتػػػػدة  الجهمػػػػة الهزدوجػػػػة أو الهتعػػػػددة  الجهمػػػػة  -

  ).1984الجهمة الهتداخمة  الجهمة الهتشابكة )عبادة   الهركبة 
تركٓػػب الجهمػػة البسػػٓطة والهجػػردة والجهمػػة البسػػٓطة الهوسػػعة والجهمػػة الهركبػػة )ىخمػػة   -

1985.(  
  ).1985تركٓب جهؿ تاهة وجهؿ ىاقصة )ىخمة   -
ػػة الهثبتػػة والهىفٓػػة والهؤكػػدة والجهػػؿ - ىفعالٓػػة إلىشػػائٓة الطمبٓػػة وااإل تركٓػػب الجهػػؿ الخبٓر

  ).1985)ىجمة  
 ).1985تركٓب الجهؿ الهحولة والجهؿ األساسٓة )ىخمة   -
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 1984).سهٓة والفعمٓة والشرطٓة والظرفٓة )بكر  إلتركٓب الجهؿ ا -
 المهارات اإلمالئية .4.5

وضػرورة رسػـ الحػروؼ والكمهػات رسػهًا صػحًٓحا هطابقًػا لقواعػد الرسػـ  ٓتطمب التعبٓػر السػمٓـ 
ػؿ الكمهػات والجهػؿ الهكتوبػة إلػِ كمهػات  ئْ  حتِإلهالا ٓجعؿ الكاتب القارئ قػادرًا عمػِ تحٓو

ذا ٓقتضْ أف ٓكوف الطالب قادًرا عمِ· وجهؿ هىطوقة وهف ثـ فٍـ الهقصود   :ٌو

  .رسـ الكمهات الهٍهوزة -
 .رسـ الكمهات الهختوهة بالؼ ههدودة والؼ هقصورة -
  .رسـ الكمهات الهىتٍٓة بتاء هفتوحة وتاء هربوطة -
  .رسـ الكهات التْ تحتور عمْ حروؼ تحذؼ فْ الكتابة -
  .رسـ الكمهات التْ تزاد فْ الكتابة -
  .التهٓٓز بٓف رسـ الكمهات التْ تىتٍْ بكسرة وتىتٍْ بٓاء -
  .التهٓٓز بٓف الكمهات التْ بٓاد وبمؾ التْ تىتٍْ بالؼ هقصورة -
ة التػاثٓر هٍارات اىتقاء الهفردات والعبارات أف القدرة عمِ اختٓار  - هفردات وعبارات قٓو

  .استخداـ كمهات هحددة :تتطمب أف ٓكوف الطالب قادًرا عمِ
  .اىتقاء كمهات دقٓقة -
  .اختٓار تعبٓرات جدٓدة هبتكرة  ٓر هبتذلة -
  .لْ وهجازر هىاسب لمفكرةالاختٓار كمهات لٍا هعىِ د -
  .استخداـ صور وأخٓمة هىاسبة لخمؽ اىطباع خٓالْ أو عاطفْ -
  .لحشوتجىب ا -
  .تجىب تكرار الكمهات والعبارات -
  .تجىب الكمهات والعبارات العاهة -
  .تجىب استخداـ كمهات  ٓر هالوفة -
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  .تجىب استخداـ التعبٓرات واأللفاظ القدٓهة  ٓر الهىاسبة لمعصر -
  .استخداـ التعبٓرات الرسهٓة فْ الكتابة الرسهٓة -
  .سب القراءاستخداـ الهصطمحات الفىٓة والعمهٓة اذا كاىت تىا -
 .شتقاقٓة والصرفٓةإلاختٓار كمهات صحٓحة هف الىاحٓة ا -

  مهارات الخط .5.5

مٍػػا إلػِ كػػ ـ وجهػػؿ الالخػط الواضػػح الهقػروء هتطمػػب أسػاس لفػػؾ رهػوز الرسػػالة الهكتوبػة وتحٓو
هىطوقػػة وهػػف ثػػـ التقػػاط هعىاٌػػا. وحتػػِ ٓكػػوف الخػػط واضػػًحا هقػػروءًا  ٓىبغػػْ أف ٓكػػوف الطالػػب 

  :قادرًا عمِ

قػػة تراعػػْ شػػكؿ  - ف الكمهػػات والجهػػؿ بطٓر رسػػـ الحػػروؼ وربطٍػػا ببعضػػٍا الػػبعض لتكػػٓو
  .الحرؼ والكمهة والجهمة

  .هراعاة وضع الحروؼ والكمهات عمْ السطر -
  .ترؾ هسافات خالٓة هىاسبة بٓف حروؼ الكمهة وبٓف الكمهات فْ الجهمة -
  .هراعاة حجـ الحروؼ فْ الكمهة والكمهات فْ الجهمة -
 .هٓؿ الحروؼ والكمهات هراعاة -

 مهارات استخداـ عالمات الترقيـ  .6.5

فٍػػاـ هػػف جاىػػب الطالػػب ككاتػػب  وعهمٓػػة الفػػـ هػػف جاىػػب القػػارئ  ٓىبغػػْ أف إللتٓسػػٓر عهمٓػػة ا
هات الترقٓـ الهىاسبة بٓف الجهؿ والكمهات لتحدٓد هواضع الوقؼ والفصػؿ الٓستخدـ الطالب ع

 شػئ الكاتب وبٓاف ها ٓمجا إلًٓ هف تفصٓؿ اهػر عػاـ  توضػٓحشارة إلِ اىفعاؿ إلبٓف الجهؿ وا
ب أهثمػػة. كػػؿ ٌػػذا ٓسػػتمـز هػػف الطالػػب أف ٓكػػوف قػػادرًا عمػػِ اسػػتخداـ الىقطػػة ضػػر  ػػاهض  أو 

سػػػػتفٍاـ والتعجػػػػب وأقػػػػواس التىصػػػػٓص واألقػػػػواس إلهػػػػة االوالفاصػػػػمة  والفاصػػػػمة الهىقوطػػػػة  وع
ىػػػػاء كتابػػػػة الجهمػػػػة والفقػػػػرة والهقالػػػػة الهربعػػػػة والقوسػػػػٓف والشػػػػرطة والىقطتػػػػٓف وىقػػػػط الحػػػػذؼ أث

 .استخداًها صحًٓحا
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 مهارات استخداـ تنظيـ الهيكؿ العاـ لمنص .7.5

ً ٓىبغْ التػزاـ الطػرؽ التىظٓهٓػة التػْ تواضػع العػرؼ الشػكقبػوال حتِ ٓبدو الىص جػذابًا أىٓقػا وه
عهمٓػػة تىظػػٓـ  وتتطمػػب· لػػة الكاتبػػةأواء كػػاف الػػىص هكتوبػػًا بالٓػػد أو بػػاسػػالعػػاـ عمػػِ التػػزاـ بٍػػا 

  :الٍٓكؿ العاـ لمىص اف ٓكوف الطالب قادرًا عمِ

ف الرئٓسة والفرعٓة فْ أهاكىٍا الهىاسبة - ف العىآو   .تدٓو
  .ترتٓب صفحة العىواف بالطٓرقة السمٓهة -
  .ترقٓـ الصفحات فْ الهكاف الهىاسب وبالطٓرقة الهىاسبة -
  .ترتٓب الىقاط الرئٓسة والجاىبٓة فْ أهاكىٍا الهىاسبة -
ف التعمٓقات والحوا -   .قتباساتإلت واالوالتذٓرات تدٓو
  .ترؾ فراغ كاؼ لمٍاهش العمور والٍاهش السفمْ والٍواهش الجاىبٓة -
  .شكاؿ والخرائطألإعداد الجداوؿ وا -
  .ترؾ فراغ أوؿ السطر ٓدؿ عمِ بدآة الفقرة -
اتهالتىظٓـ قائهة الهراجع وال -   .حؽ والهحتٓو
 .لمخطابات الرسهٓة والقصص والشعر والبحوثالتزاـ الطرؽ التىظٓهٓة  -

 المهارات الالزمة لخطوات الكتابة .8.5

تتطمب القدرة عمِ التعبٓر الكتػابْ هػف الطالػب أف ٓفٍػـ الطبٓعػة الهعقػدة لعهمٓػة الكتابػة  وأف  
ػذا الفٍػـ· عهمٓة الكتابة تتـ فْ عدة هراحؿ ٓقـو الطالب فْ كؿ هىٍا بسمسمة هػف العهمٓػات  ٌو

  :ٓتطمب أف ٓكوف الطالب قادرًا عمِ

  .جهع األفكار وفؽ ىظاـ هعٓف -
 .عهؿ هخطط تقٓربْ لألفكار -
قػػة تىػػاوؿ الهوضػػوع فػػْ الفقػػرات .تحدٓػػد تسمسػػؿ األفكػػار - تحدٓػػد ىوعٓػػة  .تحدٓػػد طٓر

  .القارئ
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قػػراءة الهسػػودة  .كتابػػة الهسػػودة األولػػِ لمهوضػػوع .كتابػػة الجهػػؿ الرئٓسػػة لمهوضػػوع -
جػػراء األولػػِ هػػرات  وهػػرات قػػراءة ىاقػػدة بٍػػدؼ التحمٓػػؿ والهراجعػػة واكتشػػاؼ األخطػػاء وا 

  .زهة إعادة تٍذٓب األفكارالت الالالتعدٓ
ضافة األفكار -   .حذؼ وا 
ة وا - ػة التهاسػؾ  .تصحٓح عالهػات التػرقٓـ الخاىػة .ئٓةالهإلتصحٓح األخطاء الىحٓو تقٓو

  .بٓف الجهؿ
ة األسموب وصٓا ة الجهؿ -   .تقٓو
  .هة استخداـ الكمهاتالالتاكد هف س -
  .تغٓٓر هكاف جهمة أو اكثر -
ف -   ·الخ··· إعادة ترتٓب الهوضوع هف حٓث الىظافة والٍواهش والعىآو
 .إعداد الصورة الىٍائٓة لمهوضوع -

 : مراحؿ تعمـ الكتابة .6

تػػـ تعمػػـ الكتابػػة عبػػر الهراحػػؿ هتتابعػػة   إذ أىػػً و قبػػؿ أف ٓػػتهكف الطفػػؿ هػػف ذلػػؾ البػػد أف  
  :خطٓة هتدرجة   ٓهكف تصىٓفٍا ضهف هرحمتٓفٓهر بهراحؿ 

  .الهرحمة الخطٓة قبؿ الكتابة -

  .الهرحمة الخطٓة لمكتابة -

 :المرحمة الخطية قبؿ الكتابة .1.6

  سػواء عمػِ الجػدراف أو )الشػخبطة (إف أوؿ ها ٓقـو بػً الطفػؿ فػْ تهثٓمػً لمكتابػة ٌػو الرسػـ  
إخػراج الصػور العقمٓػة التػْ  الؿعػف ر باتػً هػف خػبواب لمتعبٓر عػف ىفسػً  أٓػف ٓعبػر األعمِ 

وتاخػػػذ ٌػػػذي  .ٓختزىٍػػػا إلػػػِ عػػػالـ الواقػػػع   فػػػْ هحاولػػػة هىػػػً لتفسػػػٓر تمػػػؾ الشػػػخبطة ٔلخػػػٓرف
ولػػػِ اتجاٌػػػات هختمفػػػة بحسػػػب وضػػػعٓة األرهػػػوز فػػػْ الهراحػػػؿ  لػػػِالشػػػخبطات التػػػْ هػػػا ٌػػػْ إ
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كتشػؼ فٓهػا بعػد أف ٌىػاؾ عالقػة  بػٓف الحركػات والرهػوز الطفؿ وبحسب طٓرقة هسػكً لمقمػـ  ٓو
ع حركاتً إلِ أف ٓصبح قادرا عمِ رسـ خطوط عهودٓة أفقٓة ودائٓرة  الىاتجة  وبٍذا ٓبدأ تىٓو

 . (104  ص  1999الىاشؼ   (

 :المرحمة الخطية لمكتابة .2.6

ػػاض   عػػداد لٍػػا هػػف خالػػؿ اإل الؿطفػػاؿ هرحمػػة تهٍٓدٓػػة لمكتابػػة  وذلػػؾ هػػف خػػاألتعػػد هرحمػػة ٓر
الهفٓػػدة التػػْ تسػػاعد عمػػِ تىهٓػػة الهٍػػارات الحركٓػػة االلزهػػة لٍػػا  لٓىتقػػؿ فٓهػػا  ىشػػطةاألههارسػػة 

حٓػث أىػً ٓهكػف تقسػٓـ  .بعد إلِ الهدرسة أٓف ٓصؿ ٌىا الطفؿ إلػِ هرحمػة الىضػج فػْ الكتابػة
ا إلِ ثالث فترات عمِ الىحو   :تْاألٌذي الهرحمة بدوٌر

ٌتهػػاـ بػػتعمـ الكتابػػة عىػػد إٓكهػػف الٍػػدؼ فػػْ ٌػػذي الفتػػرة فػػْ إثػػارة  :فتػػرة التمهيػػد لمكتابػػة - أ
هسػػػاؾ الصػػػحٓح بػػػالقمـ  وكػػػػذا أداء اإلٍاراتٍػػػا الهتهثمػػػة فػػػْ هكتسػػػاب إلالطفػػػؿ  واعػػػدادي 

ذا وفؽ ها ٓمْ   :الحركات الهطموبة ٌو
ىػػػػػات  أوؿ: تػػػػػدٓرب األطفػػػػػاؿ عمػػػػػِ الػػػػػتحكـ الحركػػػػػْ  فاىشػػػػػطة الرسػػػػػـ والتخطػػػػػٓط والتهٓر

صػػػابع  ورسػػػـ الخطػػػوط وبالطباشػػػٓر ورسػػػـ الػػػدوائر وعهػػػؿ األف والكتفػػػٓف و الٓراضػػػٓة لمٓػػػدٓ
ألعػػاب  الؿرة عػػف أىشػػطة ٓقػػـو بٍػػا الطفػػؿ هػػف خػػشػػكاؿ باسػػتخداـ الصمصػػاؿ كمٍػػا عبػػااأل

 .تساٌـ فْ الىضج العضمْ العصبْ لدًٓ
ثاىٓػػػا: تىهٓػػػة الجاىػػػب الهعرفػػػْ  وىعىػػػْ بػػػذلؾ الرحمػػػة التػػػْ ٓكتسػػػب فٍٓػػػا الطفػػػؿ هفػػػآٌـ 

ثػػػػػؿ الػػػػػدائرة  الهثمػػػػػث...  وكػػػػػذلؾ هفػػػػػآٌـ الهكػػػػػاف هثػػػػػؿ: األهػػػػػاـ  الخمػػػػػؼ...  األشػػػػػكاؿ ه
باإلضػػافة إلػػِ الهفػػآٌـ الهكاىٓػػة الزهاىٓػػة هثػػؿ: قبػػؿ  بعػػد....  وكػػذا هفػػآٌـ الحجػػـ هثػػؿ: 

 كبٓر  صغٓر  هتوسط والجاىٓة والصورة الجسهٓة

حػرؼ الهشػتؽ هػف كمهػة فْ ٌذي الهرحمة ٓبدأ الطفؿ فػْ تعمػـ كتابػة ال :فترة تعمـ الكتابة -ب 
 .ذات هعىِ لد  الطفؿ  حٓث تكوف ٌذي الكمهة هاخوذة هف جهػؿ قرأٌػا الطفػؿ وفٍػـ هعىاٌػا

فْ ٌذي الفترة ٓركز الطفػؿ عمػِ رسػـ الحػرؼ بكػؿ هكوىاتػً  ههٓػزا بػٓف شػكمً فػْ أوؿ الكمهػة  
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ػػا   كهػػا ٓفػػرؽ بػػٓف الحػػرؼ الهكتػػوب وبػػٓف جهٓػػع الحػػروؼ وفػػْ جهٓػػع  فػػْ وسػػطٍا  وفػػْ آخٌر
 .وضاعٍاأ

العهػػؿ  الؿهرحمػػة ٓكػػوف تػػدٓرس الكتابػػة هػػف خػػٌػػذي ال الؿخػػ :فتػػرة النضػػج فػػي الكتابػػة -ج 
حجػـ  هالحظػة وضػع كػؿ هػف الٓػد والورقػة  وكػذا الؿخالهدرسْ  حٓث ىبدأ بالخط وىقٓهً هف 

تقػؿ فٓهػا بعػد الهسافات الهتروكة فٓها بٓىٍا وبٓف الكمهات ىى الؿالحروؼ وهد  تىاسقٍا هف خ
حػرؼ التػْ ٓسػهعٍا بشػكؿ صػحٓح  أٓػف األء أٓف ىقٓـ هػد  قػدرة الطفػؿ عمػِ كتابػة الاإلهإلِ 

تبرز قدرتً عمِ ىسخ ٌذي الحروؼ بػالر ـ هػف  ٓابٍػا عػف هجالػً البصػرر  أر أىػً ٓجػب أف 
خٓػر األالحػرؼ  وفػْ ٓربط بٓف شكؿ الحرؼ الهوجػود فػْ ذاكرتػً وبػٓف الصػورة السػهعٓة لٍػذا 

هػػػً هػػػف خػػػالكتػػػابىصػػػؿ إلػػػِ التعبٓػػػر  ة التمهٓػػػذ عمػػػِ التعبٓػػػر عػػػف قػػػدر  الؿْ الػػػذر ٓهكػػػف تقٓو
هضػػػهوف هعػػػٓف  وكػػػذا قدرتػػػً عمػػػِ صػػػٓا ة فقػػػرة أو عمػػػِ اختٓػػػار كمهػػػات هػػػؤثر ة وتىظٓهٍػػػا 

 )123 – 122 ص  1998فضؿ اٌمؿ  ( . وترتٓبٍا جٓدا

 :شروط اكتساب الكتابة .7
حتػاج إلػِ  :النمػو الحركػي .1.7 الكتابػة ىشػاط حركػْ هعقػد وههٓػز  ٓىهػو بصػعوبة ٓو

ؿ  أٓف تتطمػب الكتابػة تىاسػقا حركٓػا أللعضػاء الهحققػة لٍػذا الىشػاط  وىػذكر  وقت طٓو
هف بٓىٍا: الٓد  الرقبة  والكتؼ  وأر خمؿ حركْ ٓصٓب ٌذي األعضاء فاىً لػف ٓسػهح 

 . شكاؿ الحروؼ وتىظٓهٍا فْ الفضاء الكتابْألبتجٓرد صحٓح 
 :الصورة الجسمية .2.7

  و (ـاأللػجسػـ  )إف اكتساب الطفؿ لمصورة الجسهٓة ٓعىْ وعًٓ بجسهً هىفصػاؿ عػف  ٓػري  
اكتسابً لٍذا الهفٍـو هتوقؼ عمِ هحٓطً بإعطائً فرصا لذلؾ وعدـ اإلعتراض عمِ فضػولً  

ػػؿ الطفػؿ إلػػِ إدراؾ وضػعٓة جسػػهً وهختمػؼ أعضػػائً فػْ الفضػػاء  وبالتػالْ  وضػػعٓة ههػا ٌٓؤ
 الجاىبٓة: .شٓاء الهحٓطة وهىٍا الحروؼ والكمهاتاألهختمؼ 
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   اكتساب مفهوـ الجانبية .3.7

ٓعىْ قدرة الطفؿ عمِ التهٓٓز بٓف الٓهٓف و الٓسار   وكذا قدرتػً عمػِ تهٓٓػز أعضػائً الٓهىػِ 
 . عف أعضائً الٓسر    هها ٓسهح لً باحتراـ قواعد الجاىبٓة فْ الكتابة

 :التنظيـ الفضائي .4.7

  ولٍػذا فعمػِ )الورقػة(الكتابة عبارة عف تىظٓـ الحروؼ والكمهات فْ الفضاء الهخصص لٍا  
خمػؼ وذلػػؾ  –أهػاـ  –تحػت  –هفٍػـو الفضػاء بابعػادي الهختمفػة : فػوؽ  الأف ٓكتسػب أو الطفػؿ 

هف خالؿ تجاربً الٓوهٓة واحتكاكً االجتهاعْ و أف ٓكوف هتاقمها هع الفضاء الكتابْ الخػاص 
 )الورقة أو السبورة (

 :التنظيـ الزماني .5.7

اضػػػػْ  وطهوحاتػػػػػً تشػػػػكؿ الكتابػػػػة أثػػػػارا زهىٓػػػػة  وتحقٓقٍػػػػا ٌػػػػػو ىتٓجػػػػة هكتسػػػػبات الطفػػػػؿ اله 
الهسػػتقبمٓة  إذ أف ىوعٓػػة الكتابػػة الراٌىػػة ٌػػْ ىتٓجػػة هحػػوٓرف هختمفػػٓف ٓجهعػػاف بػػٓف الهاضػػْ 

ذا ها ٓخص الىاحٓة الشكمٓة لمكتابة   .والهستقبؿ  ٌو

 :دراؾ البصرياإل .6.7

هػػػف بػػػٓف شػػػروط الكتابػػػة أف ٓكػػػوف الطفػػػؿ ذا حاسػػػة بصػػػٓرة سػػػمٓهة تسػػػهح لػػػً بػػػالتعرؼ عمػػػِ  
 .الحروؼ وكٓفٓة تىظٓهٍا فْ الفضاءأشكاؿ 

 : دراؾ السمعيإلا .7.7

ء والتعبٓر الكتابْ أٓضا  فالطفػؿ اإلهالالكتابة لٓست فقط ىقاؿ هباشرا لمحروؼ والكمهات بؿ  
و أحاسٓسػً  و بة هػا ٓسػهعً وكػذلؾ ترجهػة أفكػار ٌػعىد بمو ً هرحمة هعٓىة ٓكوف بحاجة لكتا

 .صواتاألإذا إهتاز بحاسة سهع تهكىً هف التهٓٓز بٓف هختمؼ  لِأف ٓتهكف هف ذلؾ إ
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 :النضج العاطفي .8.7

لمىضػػػج العػػػاطفْ أثػػػر كبٓػػػر فػػػْ تعمػػػـ المغػػػة الهكتوبػػػة عىػػػد الطفػػػؿ فػػػار خمػػػؿ ٓصػػػٓب حٓاتػػػً  
 الذكاء : . العاطفٓة ٓؤثر عمِ كتابتً سمبا

اىػً ٓشػترط اف ٓكػوف  لػِإ لمكتابػة   الػذكاء  زمػة ال مف بيف العمميات العقمية ال .9.7
ستوعب ها ٓٓرد كتابتً   .الطفؿ ذكٓا جٓدا إذ ٓكتفْ فقط أف ٓفٍـ ٓو

 :المألة الشفوية .10.7

ة والمغة الهكتوبة  إذ أف الكالـ الهىطوؽ ٓعد الهادة الخػاـ   ٌىاؾ عالقة وطٓدة بٓف المغة الشفٓو
ة  التػػػْ تػػػزود الطفػػػؿ بىظػػػاـ األلمكتابػػػة  أر أف ٌػػػذي  خٓػػػرة تهثػػػؿ الجاىػػػب الهػػػادر لمغػػػة الشػػػفٓو

ا كػؿ حػرؼ  كهػا األفوىولوجْ وىطقْ ٓسهح لً بالتهٓٓز بٓف هختمػؼ  صػوات التػْ تهٓػز بػدوٌر
 تهدي أٓضا برصٓد لغور هعتبر ٓهكىً الحقا هف ترجهة أحاسٓسً ترجهة كتابٓة. 

                                                               (9 ( Deltte, 1993, p 

 :خصائص الكتابة .8

لمكتابػػة هجهوعػػة هػػف الخصػػائص تتصػػؼ بٍػػا  و أف أصػػٓب بخمػػؿ احػػداٌا أو بعضػػٍا ٓعىػػْ  
ذي الخصائص تتهثؿ فْ  الشكؿ: :إضطرابا فْ ٌذا الجاىب الهادر لمغة  ٌو

ػػػْ الخاصػػػٓة  .1.8 لمكتابػػػة  إذ ولػػػِ التػػػْ تجمػػػب إىتبػػػاي الطفػػػؿ فػػػْ بدآػػػة تعمٓهػػػً األٌو
ػة والحركٓػة فػْ سػبٓؿ تحقٓػؽ و اعػادة األشػكاؿ الخطٓػة التػْ  ٓكرس كؿ طاقتػً التركٓٓز

كتسبٍا هف هحٓطً   .ٓالحظٍا ٓو
 : ستمرارية والربطاإل .2.8

ت الٌػػػو تحقٓػػػؽ التواصػػػؿ والتىسػػػٓؽ بػػػٓف حػػػروؼ الكمهػػػات وفػػػؽ قواعػػػد هعٓىػػػة إذ فػػػْ الهحػػػاو  
 لػػِٓف وحػػدات الكمهػػات  بمىػػالحظ هػػا ٓسػػهِ بالمصػػؽ إولػػِ لمطفػػؿ ىمػػتهس إسػػتهرآرة وربػػط بػػاأل
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أف ذلػػؾ طبٓعػػْ جػػدا فػػْ ٌػػذي الهرحمػػة كوىػػً لػػـ ٓكتسػػب بعػػد المٓوىػػة الحركٓػػة  وظػػاٌرة المصػػؽ 
  .ٓجب أف تختفْ هف كتابة الطفؿ إبتداء هف سف التاسعة وبعد ٌذا السف ٓعتبر ذلؾ إضطرابا

 :الحركة القاعدية والسيولة الحركية .3.8

هرحمػػة السػػٍولة و السالسػػة فػػْ الكتابػػة تسػػبقٍا صػػعوبات حركٓػػة فػػْ تحقٓػػؽ التىسػػٓؽ بػػٓف إف  
الحػػػػروؼ  فتتهٓػػػػز أحٓاىػػػػا بارتخػػػػاء شػػػػدٓد و أحٓاىػػػػا بالتشػػػػىج الكبٓػػػػر  والوصػػػػوؿ إلػػػػِ إكتسػػػػاب 
الحركػػػة القاعدٓػػػة الخاصػػػة باالحتفػػػاظ بإٓقػػػاع عضػػػمْ حركػػػْ أثىػػػاء الكتابػػػة ٓكػػػوف بعػػػد الىضػػػج 

 .الحسْ الحركْ

 :الفراغات بيف الكممات .4.8

ولِ هف عالقة الطفؿ بالكتابة  وىظرا لعدـ اكتهاؿ ىهػوي الحسػْ الحركػْ   ٓقػـو األفْ الهرحمة 
بتػػػرؾ فرا ػػػات  ٓػػػر هىتظهػػػة بػػػٓف الكمهػػػات  البػػػا هػػػا تكػػػوف كبٓػػػرة  وبعػػػد وصػػػولً الػػػِ هرحمػػػة 

تطػػػورة  فالكتابػػػة ٓهكىػػػً التهٓٓػػػز بػػػٓف الكتابػػػة الهضػػػطربة واله (سػػػف الثاهىػػػة  )الىضػػػج الكتػػػابْ 
الهضػػطربة  البػػا هػػا تتهٓػػز بفرا ػػات عشػػوائٓة بػػٓف الكمهػػات  أحٓاىػػا كبٓػػرة و أحٓاىػػا صػػغٓرة  و 

 السرعة : .أحٓاىا أخر  هتالصقة عكس الكتابة الهتطورة التْ تتهٓز بفرا ات هتجاىسة

   اكتساب سرعة مناسبة في الكتابة .5.8

حٓػاة الطفػؿ الهدرسػٓة  والسػرعة فػْ الكتابػة ٌػْ  هع الحرص عمِ وضوحٍا أهرا هٍـ جدا فْ
ىتٓجة الىهو الخطْ الحركْ  الذر ٓسهح لمطفؿ بتحقٓػؽ ىشػاطاتً الكتابٓػة الهتطػورة والهىاسػبة 

 .هع سىً

 :الفضاء الكتابي .6.8

الصفحة أو الفضاء الكتػابْ ٌػو أوؿ هػا ٓمفػت االىتبػاي عىػد إلقػاء ىظػرة أولٓػة عمػِ كتابػة هػا    
ػػػة ( الحػػػروؼ ) بفعػػػؿ الحركػػػة  فٍػػػو ٓهثػػػؿ السػػػطح الػػػذر طبعػػػت فوقػػػً هختمػػػؼ األشػػػكاؿ الرهٓز
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الخطٓة  والفضاء الكتابْ ٓهثؿ الترتٓػب العػاـ لهختمػؼ عىاصػر الكتابػة الهتهثمػة فػْ الفرا ػات 
ة الكمهػػػة بالىسػػػبة لسػػػطر   الفرا ػػػات بػػػٓف السػػػطور  إتجاٌػػػات السػػػطور  وضػػػعٓ بػػػٓف الكمهػػػات

 (Peugeot , 1997 , pp 86-87 ) . أخٓرا الكتابةالكتابة و 

 :سس البيولوجيػة لتعمػـ الكتابػةاأل .9

ا تعػد وظٓفػة أولٓػة أساسػٓة فػْ تعمػـ األٓشٓر " كٓرؾ " إلِ أف عهمٓة ىسػخ شػكؿ   حػرؼ بصػٓر
الطفػػؿ لمكتابػػة   ولكػػف عىػػدها ٓػػتعمـ الطفػػؿ الحركػػات الهؤدٓػػة لرسػػـ شػػكؿ الكمهػػات فػػاف عهمٓػػة 

دراؾ البصرر فْ حػٓف تكػوف أقػو  فػْ إرتباطٍػا هػع ىهػو اإلتبدأ فْ أف تكوف أقؿ إرتباطا هع 
بالمغػة  فػإذا كػاف لػد  الطفػؿ خمػؿ الطفؿ البصرر والسهعْ وتكػور المغػة لدٓػً وتطػور هعرفتػً 

فػػػْ التىاسػػػؽ البصػػػرر الحركػػػْ والػػػذر هػػػف شػػػاىً أف ٓظٍػػػر فػػػْ صػػػورة إضػػػطراب فػػػْ هكػػػاف 
ضػػػطراب العصػػػبْ فػػػْ هثػػػؿ ٌػػػذي الحاالػػػت ٓتهركػػػز فػػػْ هىطقػػػة اإلحػػػرؼ أثىػػػاء الكتابػػػة فػػػإف األ

ٓف أو فػػػْ ىفػػػس الهىطقػػػة فػػػْ الهػػػخ  ػػػة فػػػْ كػػػاؿ الىصػػػفٓف الكػػػرٓو ػػػة الهؤخٓر الفصػػػوص الجدآر
أٓضػػا فػػاف الػػذاكرة البصػػٓرة الردٓئػػة ٓهكػػف أف ٓىػػتج عمٍٓػػا تعمػػـ  .ٓطر هػػف ىاحٓػػة المغػػةالهسػػ

ذا  ضطراب ٓعد ههٓزا لػذور " اإلبصرر ردرء ٓظٍر فْ صورة إضطرابات الكتابة والٍجاء ٌو
ػا " عمػِ  ."الخمػؿ الػوظٓفْ بػالهخ فػراد ذور إضػطرابات الكتابػة األوقػد أوضػحت دراسػات " لوٓر

ػػػة األأف هراكػػػز المغػػػة فػػػْ ىصػػػؼ الهػػػخ  ٓسػػػر وبالتحدٓػػػد الهىػػػاطؽ الهػػػؤخرة  الصػػػد ٓة  الجدآر
وكػػػذلؾ الهىػػػاطؽ الحػػػس الحركٓػػػة الٓسػػػر  تىشػػػط اثىػػػاء عهمٓػػػة الكتابػػػة  والشػػػؾ أف كػػػؿ القشػػػرة 

كٓػة   تبػدو لحر الهخٓة هسؤولة عف التخطٓط لمرسالة ولكف ٌػذي الهىػاطؽ السػهعٓة  البصػٓرة  ا
 .ىتاج الهٓكاىٓكْ لمغة الهكتوبةالعف  هسؤولة بدرجة أكبر

شػػٓر " ولٓػػاـ " إلػػِ أف الكتابػػة بتمقائٓػػة تحتػػاج إلػػِ التىاسػػؽ بػػٓف وظػػائؼ كػػؿ هػػف الهىػػاطؽ  ٓو
ػػػػػة بالقشػػػػػرة الهخٓػػػػػة وهراكػػػػػز الشػػػػػفرة الهسػػػػػهوعة فػػػػػْ الفصػػػػػوص الصػػػػػد ٓة الٓسػػػػػر  (  الهؤخٓر

  وهراكػػز التعبٓػػر (هركػػز بروكػػا  )بٓػػر الحركػػْ لمكػػالـ   وهراكػػز التع)وبالتحدٓػػد هركػػز فرىٓكػػْ
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ىػػػر  )الحركػػػْ لمكتابػػػة  ٓشػػػٓر إلػػػِ أف ذور إضػػػطرابات الكتابػػػة التػػػْ تظٍػػػر عىػػػد  (هراكػػػز اكٓز
  :ضطرابات فْ وظائؼ كؿ هفاإلالذٓف ٓعاىوف هف تمؼ فْ الهخ   إىها تىتج هف الخمؿ و 

  .) هركز شفرة المغة الهسهوعة )هركز فٓرىؾ  -

 . وص الهؤخٓرة أو الهىاطؽ الجدآرة الهؤخٓرة الٓسر الفص -

  .الهراكز الحركٓة أو الهساحات قبؿ الحركٓة - 

 .ٓسراألالهراكز الحسٓة الٓسر  أو الفص الجدارر  –

كهػػػػا ٓؤكػػػػد " هٓكٓمبسػػػػت " عمػػػػِ أف الطفػػػػؿ الػػػػذر ٓعػػػػاىْ هػػػػف التػػػػاخر فػػػػْ الىهػػػػو تظٍػػػػر عمٓػػػػً 
فػػْ الهػػخ لػػـ  (الهراكػػز  )ساسػػٓة األف الهىػػاطؽ هشػػكالت صػػعوبات تعمػػـ الكتابػػة وذلػػؾ بسػػبب أ

ػػا بعػػد بالهعػػدؿ الطبٓعػػْ لٍػػا   كهػػا أف  جػػزاء األضػػطراب الػػوظٓفْ البسػػٓط فػػْ اإلٓكتهػػؿ ىهٌو
ػػتـ ذلػػؾ بالىسػػبة لكػػؿ هػػف الكتابػػة  الخمفٓػػة هػػف هػػخ الطفػػؿ ٓػػؤدر إلػػِ صػػعوبات فػػْ الكتابػػة   ٓو

 (173 – 172 ص  2005كاهؿ  . ( ء  التعبٓر الكتابْإهال (الىقؿ )أثىاء الىسخ 

 :صـاأل الكتابة عند .10

إف إعتهػػاد الطفػػؿ األصػػـ عمػػِ الكتابػػة لتسػػٍٓؿ تواصػػمً هػػع األشػػخاص الهحٓطػػٓف بػػً ٓجعمػػً  
ػػة فػػْ فٍػػـ الهقصػػود هػػف  ٓركػػز عمػػِ والقػػراءة وبالتػػالْ ٓسػػتعهؿ بصػػري الػػذر ٓتػػدخؿ بصػػورة قٓو
الكالـ الهقصود هف الكالـ الشفٍْ  حٓث ٓستعٓف بالرسوهات التػْ توضػح لػً أكثػر الهواقػؼ   

الهعبػرة عمػػِ هختمػػؼ الوضػػعٓات تعطػػْ لمطفػػؿ  (رسػػـو  صػػور (لخطٓػػة حٓػث أف التهثٓالػػت ا
الهعػاؽ سػهعٓا هعموهػات خارجٓػػة عػف هحٓطػً  وتسػهح لػػً بػاختراع وضػعٓات ضػروٓرة لتفػػاٌـ 

عهوهػا فػإف إسػتعهاؿ الكتابػة  .هعٓف  فالكالـ الهكتػوب ٓسػاعد الطفػؿ عمػِ تعمػـ الكػالـ الشػفٍْ
تطمػػب هػػىٍـ أواؿ تعمػػـ القػػراءة والكتابػػة  حٓػػث أف طفػػاؿ الصػػـ  ألػػف ذلػػؾ ٓاألٓىتشػػر بكثػػرة لػػد  

الكتابة تدعـ عهمٓة القراءة عمِ الشفاي وتفٓد فْ تعمـ المغة  لٍذا ٓستعاف بٍا لتحسٓف وتسػٍٓؿ 
كتساب المغور  وتقـو ٌذي الطٓرقة عمِ أسس عهمٓة هتطورة فْ هػدارس الصػـ  حٓػث تبػدأ اإل
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   2005لعٓرػْ   )  صػـ وىشػاطً.األالطفػؿ شػٓاء الحسػٓة التػْ تقػع فػْ دائػرة خبػرات األهػف 
    (87ص 

 نماذج الكتابة  11
 لمكتابة warren نماذج وارف 11-1

ْ  :قدـ وارف ثالثة ىهاذج لمكتابٓة  ٌو

 :نموذج يوضح العالقة بيف الكاتب والقارئ -أ

والشػػػػػػػكؿ أتػػػػػػػْ ٓبػػػػػػػٓف لىػػػػػػػا العالقػػػػػػػة بػػػػػػػٓف الكاتػػػػػػػب والقػػػػػػػارئ والػػػػػػػىص والهعىػػػػػػػِ  تهثػػػػػػػؿ فػػػػػػػْ 
التواصػػػػػػؿ وىقػػػػػػؿ الهعموهػػػػػػات  فػػػػػػالهعىِ إًذا هوجػػػػػػود فػػػػػػْ ذٌػػػػػػف الكاتػػػػػػب  هجهوعٍػػػػػػا عهمٓػػػػػػة 

 .أها الىص فٍو الوسٓمة التْ ٓحاوؿ بٍا الكاتب إٓصاؿ الهعىِ لمقارئ

 
 نموذج يوضح العالقة بيف الكاتب والقارئ 2شكؿ 

وهػػػػف الهالحػػػػظ أًٓضػػػػا أف العالقػػػػة القائهػػػػة تسػػػػٓر فػػػػْ خػػػػط واحػػػػد هػػػػف الكاتػػػػب إلػػػػِ القػػػػارئ  
ػػػػة هػػػػف أسػػػػفؿ ألعمػػػػِههػػػػا ٓجعمٍػػػػا    والتػػػػْ تمتقػػػػْ bottom-up theory تمتقػػػػْ هػػػػع ىظٓر

 .هع الهدرسة السموكٓة
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 :تطبيقات النموذج

ٓجػػػػػب عمػػػػػِ كػػػػػؿ هعمػػػػػـ فػػػػػْ أر هٓػػػػػداف هػػػػػف هٓػػػػػادٓف العمػػػػػـو اسػػػػػتخداـ ٌػػػػػذا الىهػػػػػوذج  وتقػػػػػع 
الهسػػػػػؤولٓة الكبػػػػػر  عمػػػػػِ عػػػػػاتؽ هعمػػػػػـ المغػػػػػة العربٓػػػػػة  ففػػػػػْ ٌػػػػػذا الىهػػػػػوذج توظٓػػػػػؼ حقٓقػػػػػْ 

اؿ  وحٓثٓاتػػػػػػػػً  وأدؽ تفاصػػػػػػػػٓمً  ىعمتػػػػػػػػـ طمبتىػػػػػػػػا كٓػػػػػػػػؼ ىكتػػػػػػػػب؟ هػػػػػػػػا ٌػػػػػػػػْ لهٍػػػػػػػػارات االتصػػػػػػػػ
 .األفكار الهتضهىة؟ ها ٌْ المغة الهستخدهة؟ هف الهخاطب؟... إلخ

 :نموذج المراحؿ والعمميات -ب

ْ  :وفْ الىهوذج توضٓح لهراحؿ الكتابة الثالث  ٌو

 .هرحمة التحمٓؿ: وتشهؿ هكوف الواجب  وهكوف الهوقؼ -1

تابػػػػػػػػة: وتشػػػػػػػػتهؿ عمػػػػػػػػِ الهسػػػػػػػػودة األولػػػػػػػػِ  والثاىٓػػػػػػػػة  والثالثػػػػػػػػة  والهراجعػػػػػػػػة  هرحمػػػػػػػػة الك -2
 .والتحٓرر  والىشر

هرحمػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد الكتابػػػػػػػػػة )التقٓػػػػػػػػػٓـ(: وتتعمػػػػػػػػػؽ ٌػػػػػػػػػذي الهرحمػػػػػػػػػة بالقػػػػػػػػػارئ والهحتػػػػػػػػػو   -3
  .والهقاصد  وىالحظ أىٍا ىفس العىاصر الهذكورة فْ هكوف الهوقؼ

 :وسىبٓف ٌذي العهمٓات والهراحؿ فْ الشكؿ أتْ
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 نموذج المراحؿ والعمميات 3 شكؿ

 :تطبيقات النموذج 

ػػػػػذا الىهػػػػػوذج ٓتطمػػػػػب هػػػػػف هعمػػػػػـ المغػػػػػة أف ٓػػػػػدرب طالبػػػػػً عمػػػػػِ عهمٓػػػػػات الكتابػػػػػة برهتٍػػػػػا   ٌو
 :وهف أهثمة ذلؾ

 .التحمٓؿ: تجزئة الهوضوع إلِ أفكار  وتىظٓـ ٌذي األفكار فْ فقرات •

 .هوقؼ الكتابة أًٓضاالهوقؼ: تحدٓد الهوقؼ الهراد الكتابة فًٓ  وتحدٓد  •

 .الهحتو : المغة الهستخدهة واألفكار الهطروحة •

راعػػػػِ بػػػػار عهػػػػؿ كتػػػػابْ هعرفػػػػة األسػػػػئمة أتٓػػػػة: لهػػػػف أكتػػػػب؟ لهػػػػاذا أكتػػػػب؟ هػػػػاذا أكتػػػػب؟  ٓو
جابات ٌذي األسئمة تكوف بٓاًىا تطبٓقًّٓا لكؿ عهمٓات وهراحؿ الكتابة  .بار طٓرقة؟ وا 
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تكػػػػوف ٌػػػػذا الىهػػػػوذج هػػػػف أربػػػػع عهمٓػػػػات سػػػػابقة لعهمٓػػػػة :نمػػػػوذج مػػػػا قبػػػػؿ الكتابػػػػة -جػػػػػ ٓو
بػػػػػػٓف الرسػػػػػػـ أتػػػػػػْ  ػػػػػػْ: التحمٓػػػػػػؿ  وجهػػػػػػع الهعموهػػػػػػات  والتىظػػػػػػٓـ  والهسػػػػػػودة  ٓو الكتابػػػػػػة  ٌو
ٌػػػػذي العهمٓػػػػات  وأىػػػػوي ٌىػػػػا إلػػػػِ أف عهمٓػػػػة التحمٓػػػػؿ ٌػػػػْ أكثػػػػر العهمٓػػػػات التػػػػْ تحتػػػػاج إلػػػػِ 

الحػػػػػظ أًٓضػػػػػػا أف جٍػػػػػد ووقػػػػػت؛ فقػػػػػد اسػػػػػػتحوذت عمػػػػػِ جػػػػػزء كبٓػػػػػر هػػػػػػف هسػػػػػاحة الػػػػػدائرة  وى

 ْ  :كأتْباقْ العهمٓات قسهت بالدائرة حسب الوقت والجٍد الهستغرؽ لٍا  ٌو

 نموذج ما قبؿ الكتابة 4شكؿ 

 :تطبيقات النموذج 

وفػػػػْ ٌػػػػذا الىهػػػػوذج تػػػػدٓرب حػػػػْ عمػػػػِ آلٓػػػػة الكتابػػػػة الصػػػػحٓحة؛ ألف العهمٓػػػػات التػػػػْ تسػػػػبؽ 
قٍػػػػا فػػػػْ بعػػػػض األحٓػػػػاف؛ ألف عمهٓػػػػة الكتابػػػػة تضػػػػارع عهمٓػػػػة الكتابػػػػة فػػػػْ األٌهٓػػػػة  بػػػػؿ تفو 

 عهمٓة الكتابة ترتكز عمٍٓا

 لمكتابة  Swalesنموذج سوالز 11-2

ر  ْ ) Swales)  1990 سوالز ٓو  :أف عالـ الكتابة ٓهتاز بست خصائص  ٌو

 .أٌداؼ خاصة لمكتابة -أ
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 .لٍا آلٓات لمتواصؿ الذاتْ والتواصؿ الهجتهعْ -ب

 .والتغذٓة الراجعةتعهؿ عمِ الهشاركة بإعطاء الهعموهات  -جػ

 .ٓتـ استغالؿ الخبرات الحٓاتٓة فْ التعبٓر الكتابْ -د

 .تظٍر ىصوص كتابٓة تهتاز بالروعة واإلتقاف -ٌػ

 .الكتابة تكسب الخبرات الواسعة فْ هجاؿ -و

ْ: الهعرفة السػابقة بتىظػٓـ الهحتػو   االطػالع  فالىص الهىتج ٓكوف ىاتًجا عف عدة قرارات  ٌو
ىصػػوص  اإللهػػاـ بػػالطرؽ اإلجرائٓػػة لكتابػػة الػػىص؛ فتصػػبح الكتابػػة الهىتجػػة السػػابؽ عمػػِ عػػدة 

ة والكتابٓػػة و...  التػػْ بهجهمٍػػا تكػػوف الخبػػرات الذاتٓػػة  ثهػػرة الهعػػارؼ السػػابقة الهباشػػرة الشػػفٓو
ذي الخبرات تىظـ بإجراءات كتابٓة  لتكوف ىهوذًجا قائًها عمِ التفاعؿ  .لمكاتب  ٌو

 :وىوضح ذلؾ بالرسـ أتْ
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 لمكتابة  Swalesنموذج سوالز 5شكؿ 

ْ ىالؾ بعض األهور التْ ٓجب الوقوؼ عمٍٓا لىقرأ الرسـ بكؿ هعطٓاتً  ٌو  :ٌو

ذا ٓعىػْ أف العالقػة لٓسػت تبادلٓػة  بػؿ كػؿ  - أف األسٍـ تسٓر فْ اتجاي واحد  ٌو
 .عىصر ٓتاثر بالعىصر الذر ٓسبقً فقط

 .السابقةىقطة اىطالؽ العهؿ الهادة الكتابٓة خبرة الكاتب  -
 .وجوب البدء بالهعرفة السابقة إلىتاج الهادة الكتابٓة -
ة -  .الهعرفة السابقة تؤثر فْ التعاهؿ هع الىصوص الهكتوبة والشفٓو
د العهؿ الكتابْ - ذا ٓساعد عمِ تجٓو  .الخبرة السابقة تثهر تىظٓـ الهحتو ؛ ٌو
 .ٓركز ٌذا الىهوذج عمِ إ ىاء الهعرفة وتسهٓىٍا -
ادة  -  .الهخزوف المغور والفكرر لمطالب لٓكوف هىتًجا جًٓداالتركٓز عمِ ٓز

 :تطبيقات النموذج

ؤكػػد ضػػٓؼ بػػاف  )هػػدكور(ٓو عمػػِ أف الخبػػرات هػػدخؿ جٓػػد لمتػػدٓرب عمػػِ التعبٓػػر والحػػدٓث  ٓو
  .الطمبة ٓهمكوف قصًصا وحكآات  وهوروثًا قولًّٓا ٓجب أف تكوف ىقطة بدآة لجذب اىتباٌٍـ

قػة العصػؼ الػذٌىْ  وذلػؾ بػاف تقودىػا كػؿ فكػرة إلػِ جهمػة وهف الطرؽ الهستخدهة أًٓضا  ط ٓر
هػػف األفكػػار الهالهسػػة لخبػػرة الهتمقػػْ؛ ههػػا ٓجعػػؿ هىػػً هشػػارًكا إٓجابًّٓػػا فػػْ الهوضػػوع  وهىظًهػػا 

 .وهسمساًل ألفكاري

 لمكتابة وحؿ المشكالت me whorter ترنموذج فكور  11-3

فالٍػػدؼ ٌػػو هحػػرؾ العهمٓػػة الكتابٓػػة  ٓرتكػػز ٌػػذا الىهػػوذج عمػػِ التاكٓػػد عمػػِ الٍػػدؼ الكتػػابْ  
و هحدد لعهمٓة الكتابة وحافظ لٍا هف التشتت  .والٍدؼ ٌو ىقطة اىطالؽ الكتابة أًٓضا  ٌو
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؛ حٓػػث أشػػار فكػػورتر إلػػِ أف األسػػموب العمهػػْ لحػػؿ الهشػػكالت كهػػا ٓركػػز ٌػػذا الىهػػوذج عمػػِ
هكػف  عهمٓة الوصوؿ إلِ الٍدؼ ٌػْ هشػكمة الكاتػب التػْ ٓسػعِ لحمٍػا وبػاكثر هػف قػة  ٓو طٓر

 :تحقٓؽ ذلؾ هف خالؿ الهىٍج العمهْ فْ حؿ الهشكالت  والذر ٓسٓر بالخطوات أتٓة

 .تحدٓد الهشكمة: بإعطائٍا وصًفا أو اسًها -
تحمٓػػػػؿ الهشػػػػكمة: تحمػػػػٓاًل عمهًّٓػػػػا هتصػػػػًفا بالدقػػػػة والهروىػػػػة  وجهػػػػع الهعموهػػػػات  -

 .بهوضوعٓة
 .وضع الحموؿ الههكىة لٍذي الهشكمة -
 .ٓاف السمبٓات واإلٓجابٓاتىقد الحموؿ وب -
 .تقٓٓـ الحموؿ -
  .تىفٓذ الحؿ الهىاسب -

وهػػف أٌػػـ العواهػػؿ الهسػػاعدة عمػػِ تحدٓػػد الٍػػدؼ: هحػػاورة أخػػٓرف  التفكٓػػر بصػػوت هرتفػػع  
إعطاء الوقت الكافْ الػذر ٓتىاسػب هػع الهشػكمة؛ وبالتػالْ ىصػؿ هػف خػالؿ الىهػوذج إلػِ حػؿ 

 :ها ٓوضح لىا الشكؿ أتْالهشكمة هف أجؿ اتخاذ القرار الهىاسب  ك

 
 لمكتابة وحؿ المشكالت me whorter نموذج فكورتر 6شكؿ 

 :تطبيقات النموذج
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ػػا لمهعمهػػٓف والهتعمهػػٓف لمتػػدرب عمػػِ األسػػموب العهمػػْ لحػػؿ  وقػػد قػػدـ ٌػػذا الىهػػوذج إسػػٍاًها عاهًّ
 الهشػػكالت؛ وبالتػػالْ تصػػبح عهمٓػػة حػػؿ الهشػػكمة عهمٓػػة هىظهػػة ٌادفػػة  ال تحتػػاج إلػػِ وقػػت

ذا األسموب ضرورر لكؿ طمبة العمـ فْ أر هرحمة كاىوا  .وجٍد  ٌو

 لمكتابةflower  نموذج فالور 11-4

ها  :قدـ فالور ىهوذجٓف  ٌو

 :نموذج مبسط مف االتصاؿ -أ

ر تضػػهف ٌػػذا الىهػػوذج هجهوعػػة هػػف الخطػػوات  تبػػٓف كٓفٓػػة تطػػٓو عهمٓػػة الكتابػػة  والهراحػػؿ  ٓو
ىػػتج أفضػػؿ التػػْ تهػػر بٍػػا  واإلسػػتراتٓجٓات التػػْ  تجعػػؿ الكاتػػب ٓخطػػط بشػػكؿ أكثػػر فاعمٓػػة ٓو

ذا كمً هف صفات الكاتب الجٓد  .األفكار  ٌو

وهف الهآخذ عمِ ٌذا الىهوذج: أىً ٓحػوؿ الكاتػب لهوظػؼ اتصػاؿ  فاالتصػاؿ ٓبػدو أىػً ٓشػٓر 
لمتعبٓر عها ٓجوؿ فْ الخاطر  وبالتالْ ٓكوف الهعىِ هوجوًدا بجزء هف الرسػالة وعمػِ القػارئ 

وضػػح الشػػكؿ أتػػْ البحػػث  عىػػً  وبالتػػالْ هػػف الههكػػف لمقػػارئ أف ٓفشػػؿ فػػْ إٓجػػاد الهعىػػِ. ٓو
 :الىهوذج

 
 نموذج مبسط مف االتصاؿ 7شكؿ 
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 :نموذج يعتمد عمآ عممية االتصاؿ -ب

ػػػذا الىهػػػوذج هػػػف الههكػػػف أف ٓكػػػوف هتهًهػػػا أو شػػػارًحا لمىهػػػوذج الهبسػػػط الػػػذر سػػػبقً  فخػػػالؿ  ٌو
ر الىهوذج األوؿ هف قبؿ الهٍىدسػٓف والكٍربػائٓٓف الػذٓف حػاولوا  الحرب العالهٓة الثاىٓة تـ تطٓو
ػػادة كهٓػػة الهعموهػػات الهىقولػػة عبػػر األجٍػػزة اإللكتروىٓػػة هثػػؿ الرادٓػػو والٍػػاتؼ  ووجػػً الشػػبً  ٓز

ػات (أحادٓػة) ٓف الىهوذجٓف أف العالقة تسػٓر فػْ خػط واحػدب ػذا األهػر ٓتعػارض هػع الىظٓر   ٌو
ْ ثىائٓة العالقة وتبادلٓتٍا  .الحدٓثة  ٌو

بػٓف الىهػػوذج أف الكاتػػب ٓقػػـو بػػدوٓرف: هػػذٓع وىاقػػؿ ٓرسػػؿ الرسػػائؿ عبػػر الهوجػػات الصػػوتٓة   ٓو
ذٌىػػً  حٓػػث ٓحػػوؿ الهعىػػِ وفػػْ ٌػػذا الىهػػوذج ٓوجػػد لػػد  الكاتػػب الهرسػػؿ هعًىػػِ هتضػػهف فػػْ 

مػػػة أو قصػػػٓرة أو رسػػػًها  ػػػذي الرسػػػالة تاخػػػذ صػػػوًرا عػػػدة  فهػػػف الههكػػػف أف تكػػػوف طٓو لرسػػػالة  ٌو
تقػػاف ٌػػذي الهٍهػػة  أو...  فهػػف الهٍػػـ أف الهرسػػؿ ٓحػػوؿ الهعىػػِ لشػػكؿ آخػػر لٓهكىػػً إرسػػالً  وا 

 .هتفاوت هف شخص ٔخر

اًل لٓصػػؿ الهعىػػِ  قًػػا طػػٓو جػػب عمػػِ وهػػف الجػػدٓر بالػػذكر أف ٌىالػػؾ طٓر لمقػػارئ لٓفػػؾ رهػػوزي  ٓو
ًٍا لٓحصؿ عمِ الهعىِ باكهمً وبدقتً  .القارئ أف ٓكوف هتىب

إف ٌذي العهمٓة تشبً هحطػات الرادٓػو فػْ هبػدئٍا  فٍىالػؾ  :(Flower 1989) فالور وقد قاؿ
الكثٓر هف الهشوشات التػْ تحػد هػف وضػوح رسػالة الهػذٓع  والكاتػب كػذلؾ  وفػْ الرسػـ أتػْ 

 :هعىِٓتجمِ لىا ال
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 نموذج يعتمد عمآ عممية االتصاؿ 8شكؿ 

 :التطبيقات عمآ النموذج

ولهعرفػة العالقػة التبادلٓػة بػٓف القػػارئ والكاتػب؛ ٓهكػف لػً أف ٓبػػادؿ بػٓف كتابػات الطمبػة أىفسػػٍـ 
قوهػػػوا بإعطػػػاء تغذٓػػػة راجعػػػة لبعضػػػٍـ الػػػبعض  واسػػػتخداـ أسػػػموب الحػػػوار فػػػْ ذلػػػؾ إلجابػػػة  ٓو

 :بعض األسئمة هثؿ

 .وضوح الهوضوعدرجة  -
 .درجة إقىاع الهوضوع -
 .تىاسؽ الهوضوع -
 .بٓاف األفكار واألٌداؼ -

 .كها ٓهكف الطمب هف بعض الطمبة قراءة ها كتبوا عمِ هساهع زهالئٍـ

ها  :وقدـ فالور ىهوذجٓف آخٓرف  ٌو

 :نموذج يم ؿ العممية الكتابية بوصفها عممية عقمية -ج
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ػػذا الىهػػوذج ٓفسػػػر عهمٓػػة الكتابػػة أىٍػػػا  عهمٓػػة عقمٓػػة خطٓػػػة تسػػٓر باتجػػاي لألهػػػاـ  كهػػا أىٍػػػا ٌو
 :واحدة لد  جهٓع الطمبة تحتور عمِ

 .التخطٓط: وفًٓ ٓتـ تحدٓد الهشكمة الكتابٓة وعهؿ خطة لمكتابة -
التولٓػػػد )اإلىتػػػاج وتشػػػكٓؿ األفكػػػار(: وفٍٓػػػا ٓػػػتـ اسػػػتخداـ التفكٓػػػر اإلبػػػداعْ  ثػػػـ  -

 .تىظـ األفكار
ىػػػا ال بػػػد هػػػف ا - لتعػػػرؼ عمػػػِ احتٓاجػػػات القػػػر اء؛ حٓػػػث ٓػػػتـ التصػػػهٓـ لمقػػػارئ: ٌو

ؿ الكتابة الىثٓرة القائهة عمِ الكاتب  إلِ كتابة ىثٓرة قائهة عمِ القارئ  .تحٓو
ىػػا ٓػػتـ هراجعػػة الورقػػة وهراجعػػة األٌػػداؼ  وتعػػدٓؿ الكتابػػة  - ػػر لمفاعمٓػػة: ٌو التحٓر

  .وتحٓرر الىص؛ لهٓزد هف الترابط والتهاسؾ
-  

 :اتوالرسـ أتْ ٓبٓف ٌذي العهمٓ

 
 نموذج يم ؿ العممية الكتابية بوصفها عممية عقمية 9شكؿ

 :نموذج يوضح مفهوـ العممية الكتابية بوصفها عممية أدائية منظمة -د

ػػذا الىهػػوذج ٓصػػؼ عهمٓػػة الكتابػػة باىٍػػا عهمٓػػة كتابٓػػة هىظهػػة  ولكػػف العالقػػة  ٓػػر خطٓػػة؛  ٌو
بػػػٓف ٌػػػذي العىاصػػػر  ٓػػػر خطٓػػػة  فالعىاصػػػر ىفسػػػٍا  والبدآػػػة والىٍآػػػة ىفسػػػٍا  ولكػػػف العالقػػػة 

تضػػبطٍا بعػػض الهتغٓػػرات  هثػػؿ: خبػػرة الكاتػػب  والهوضػػوع الػػذر سػػٓكتب فٓػػً  والٍػػدؼ هػػف 
ذا الىهوذج أكثر واقعٓة كها ٓبٓف الرسـ أتْ  :الكتابة  ٌو
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 نموذج يوضح مفهـو العممية الكتابية بوصفها عممية أدائية منظمة 10شكؿ 

 

 

 :تطبيقات النموذج تربويًّا

سػػتخدـ ٌػػذا الىهػػوذج لتػػدٓرب الطالػػب كٓػػؼ ٓبػػدأ بالكتابػػة  وهػػا ٌػػْ األشػػٓاء الالزهػػة لمكتابػػة  ٓو
الصػػحٓحة  وهػػا ٌػػْ هتطمبػػات كػػؿ عهمٓػػة هػػف عهمٓػػات الكتابػػة  وهػػف الههكػػف أًٓضػػا اسػػتخدـ 

 .الىهوذج فْ إستراتٓجٓات التدٓرس  هثؿ: العصؼ الذٌىْ وحؿ الهشكالت

 نموذج فالور وهيز لمكتابة 11-5

Flower & Hayes  

ْ  :ٓتكوف ٌذا الىهوذج هف ثالثة هكوىات أساسٓة  ٌو

 :البٓئة الهىاسبة لهٍهة الكتابة  وتشهؿ -1

 -الهشكمة: فالكتابػة هشػكمة تتطمػب حػالًّ  وتكػوف فػْ ضػوء الٍػدؼ  وقػد ٓكػوف هثٓػًرا داخمًّٓػا  •
ػو طمػب الكتابػة حػ -أر: اإلحساس بالكتابة  ػذا وقد ٓكوف هثًٓرا خارجًّٓػا  ٌو وؿ هوضػوع هػا  ٌو
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الهثٓػػػػر سػػػػواء أكػػػػاف خارجًّٓػػػػا أـ داخمًّٓػػػػا ال بػػػػد أف ٓىػػػػتج حراًكػػػػا فكرًّٓػػػػا وعصػػػػًفا ذٌىًّٓػػػػا لمخبػػػػرات 
 .الهتصمة بالهشكمة

الهوضػػوع: ال بػػد أف ىتعػػرؼ عمػػِ الهوضػػوع أٌػػو تػػآرخْ أـ أدبػػْ؟ أٌػػو تحمٓمػػْ أـ عمهػػْ؟  •
ىا ال بد هف فرز الهعموهات بعهمٓات عقمٓة  .ٌو

: والػػػذر ٓحػػػدد الجهٍػػػور سػػػؤاؿ: "لهػػػف أكتػػػب؟"؛ أر: ال بػػػد هػػػف هعرفػػػة خصػػػائص الجهٍػػػور •
 ...الجهٍور هف حٓث الفئة العهٓرة  الثقافة  البٓئة

 :هكوف هرتبط بذاكرة الكاتب بعٓدة الهد  -2

ػػذا هػػا ٓتعمػػؽ بالهعرفػػة والخبػػرات السػػابقة  الهعرفػػة بالهوضػػوع  الهعرفػػة بػػالجهٍور  الهعرفػػة  ٌو
ذي الخبرات ككؿ تشكؿ الهواد الخاـ لعهمٓة الكتابة بالبٓئة بهفٍوهٍا  .الواسع  ٌو

 :هكوف العهمٓات -3

ٓز بثالث هراحؿ  ٌْ   وتهر عهمٓة الكتابة وفؽ ىهوذج فالور ٌو

Flower & Hayes)  1986) 

 :التخطٓط

 :وتشهؿ عمِ ثالث عهمٓات  ٌْ

 .التولٓد: تولٓد األفكار الهرتبطة بالهوضوع -
 .األفكار وتىظٓهٍا داخؿ فقرات وتسمسمٍاالتىظٓـ: اختٓار أٌـ  -
 .تحدٓد الٍدؼ: ال بد هف توضٓح الٍدؼ؛ ألف الكتابة هوجٍة -

 :الترجهة
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ػػػؿ الصػػػورة الذٌىٓػػػة الهجػػػردة لهػػػادة كتابٓػػػة وفقًػػػا لقواعػػػد الكتابػػػة السػػػمٓهة  وكهػػػا أسػػػمفىا أف  تحٓو
قواعػػد بىػػاء الجهمػػة الكتابػػة هجهوعػػة هػػف العهمٓػػات العقمٓػػة األدائٓػػة التػػْ تتػػٓح لمطمبػػة ههارسػػة 

والربط بٓف أجزائٍا؛ وذلؾ هػف أجػؿ تقػدٓـ الهضػهوف بشػكؿ هثٓػر وهػؤثر  هػع هراعػاة اسػتخداـ 
 .جهالٓات المغة

 :الهراجعة

ػػػري  فٍػػػْ الهرحمػػػة  ـ الهوضػػػوع وتحٓر وتشػػػتهؿ الهراجعػػػة عمػػػِ عهمٓتػػػٓف أساسػػػٓتٓف  ٌهػػػا: تقػػػٓو
ت  والفقػػػرات داخػػػؿ الىصػػػوص  الختاهٓػػػة لتىظػػػٓـ األفكػػػار داخػػػؿ الجهػػػؿ  والجهػػػؿ داخػػػؿ الفقػػػرا

شػػٓرطة أف تراعػػِ قواعػػد الكتابػػة وقواعػػد اإلهػػالء والمغػػة برهتٍػػا  وهػػف بػػٓف هؤشػػرات الهراجعػػة 
ػػػػػة  السػػػػػموكٓة: تىظػػػػػٓـ الجهمػػػػػة  تىظػػػػػٓـ الفقػػػػػرة  تىظػػػػػٓـ الػػػػػىص  تػػػػػرابط األفكػػػػػار  الصػػػػػحة المغٓو

 .واإلهالئٓة

 :وخالصة الهوضوع: أف ٌذا الىهوذج ٓقـو عمِ أركاف رئٓسة  ٌْ

 .العهمٓة الكتابٓة هجهوعة هف عهمٓات التفكٓر التْ تجعؿ الكاتب ٓىظـ عهمٓة التالٓؼ :أواًل 

 .العهمٓات هىظهة وهتسمسمة بشكؿ ٌرهْ  ٓر هىفصؿ؛ فٍْ هتداخمة هركبة :ثاىًٓا

 .عهمٓة التالٓؼ عهمٓة تفكٓر هوجٍة ىحو ٌدؼ :ثالثًا

ىالؾ هجهوعة هف االىتقادات وجٍت لٍذا الىهوذج  ٌو  :ٌْو

 تركٓزي عمِ الكتابة بوصفٍا عهمٓة عقمٓة أكثر هف أىٍا عهمٓة أدائٓة. 
 عدـ هراعاة الجواىب االجتهاعٓة. 
 الغهوض فْ التىظٓـ  بحٓث إىً ٓساور بٓف الكاتب الهبتدئ والكاتب الهاٌر. 

 :ولتوضٓح ٌذا الىهوذج اىظر الشكؿ أتْ

ٓز(  (Flower & Hayes ىهوذج فالور ٌو
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 ( 251  2007بىْ ٓاسٓف  (
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 نموذج فالور وهيز لمكتابة 11شكؿ 

 

 :تطبيقات النموذج تربويًّا

( أف ٌػػذا الىهػػوذج ٓشػػتهؿ عمػػِ تطبٓقػػات ٓهكػػف توظٓفٍػػا  251  2007بىػػْ ٓاسػػٓف  ( وبػػٓف 
ػػة  ال بػػد هػػف تحدٓػػد الجػػىس الكتػػابْ  بإسػػتراتٓجٓتَْ العصػػؼ الػػذٌىْ وحػػؿ الهشػػكالت أو تعبٓٓر

الهكػوف لػً  وال بػد هػف صػقؿ ٌػذي الهٍػارات لػد  الهػتعمـ هىػذ ىعوهػة والٍدؼ هىػً وعػدد الفكػر 
 .أظافري لتفٓدي فْ كتاباتً الهستقبمٓة

يفانؾ لمكتابة 11-6  نموذج كالرؾ وا 

ػآز بقولٍهػا: إف الىهػوذج  )بىػْ ٓاسػٓف (وكهػا أشػار ٓفاىػؾ ٓىتقػداف ىهػوذج فمػور ٌو أف كػالرؾ وا 
قػػًة  ٓركػػز عمػػِ الكتابػػة بكوىٍػػا عهػػاًل عقمًّٓػػا أكثػػر هػػف تركٓػػزي عمػػِ عهمٓػػة الكتابػػة بوصػػفٍا طٓر

تسٓر وفؽ إجراءات هحددة  وكذلؾ فإف ٌذا الىهوذج ال ٓتىاوؿ السٓاؽ االجتهاعْ  فٍػو ٓركػز 
 .عمِ التفاعالت الفردٓة دوف الرجوع لمكاتب فْ سٓاؽ اجتهاعْ

ٓفاىؾ ٌْ شكؿ هف أشكاؿ التواصؿ االجتهػاعْ والتفاعػؿ هػع  أخػٓرف  فالكتابة عىد كالرؾ وا 
 :فهادة الكتابة الهىتجة ٌْ وسٓط لمتواصؿ االجتهاعْ ال بد أف ٓىتج عىٍا

 ) .2008بىْ ٓاسٓف  ( 

ف قواسـ هشتركة حوؿ الهشكالت والقضآا -أ  .تكٓو

 .تبادؿ أراء واألفكار -ب

 .إثراء خبرات حٓاتٓة هتىوعة -جػ

 .المغة كوسٓط اجتهاعْ بٓف األفراد -د
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 .تحهؿ الهسؤولٓة -ٌػ

 .اإلسٍاـ فْ حؿ الهشكالت -و

ٓىطمؽ ٌذا الىهوذج هف تحمٓؿ الخبػرات السػابقة فػْ ضػوء الٍػدؼ  فالتحمٓػؿ ٓسػاعد عمػِ بىػاء 
ػذي األ ػراض لٍػا صػمة بالهشػاعر وأراء   األٌداؼ واأل راض وتحدٓد ىػوع العهػؿ الكتػابْ  ٌو

بعهمٓػة الكتابػة والقػراءة وال بد هف األخػذ بعػٓف االعتبػار الظػروؼ الهكاىٓػة والزهاىٓػة التػْ تػؤثر 
ػػتـ الػػدفاع عىٍػػا بوضػػع  عمػػِ حػػد سػػواء  بعػػد ذلػػؾ ٓػػتـ صػػٓا ة األفكػػار الخاصػػة بالكاتػػب  ٓو
تطمػػب ذلػػؾ التخطػػٓط وتوظٓػػؼ الهعرفػػة  تصػػورات وتعمٓقػػات و... بهػػا ٓتىاسػػب هػػع أفكػػارؾ  ٓو

 .باستخداـ المغة وقواعدٌا

بكتابػة  الكاتػب ترابطػة؛ حٓػث ٓقػـووتتـ الكتابة عف طٓرؽ هجهوعة هف العهمٓات الهتسمسمة اله
هسػػودة هػػف خػػالؿ هجهوعػػة األفكػػار التػػْ ٓتبىاٌػػا  ثػػـ ٓراجػػع الهسػػودة  وبعػػد الهراجعػػة ٓصػػىع 

 .الىسخة األولٓة

 :تطبيقات النموذج تربويًّا

 .أف ٓدرؾ الهعمـ أف طبٓعة العالقة بٓف الكاتب والقارئ اجتهاعٓة تفاعمٓة •

 .عهمٓة الكتابة قبؿ الشروع فْ تدٓرب الطمبة عمِ صٓا ة األٌداؼ •

 .وهؤشراتٍا الكتابة تدٓرب الطمبة عمِ عهمٓات •

 ولتوضٓح ٌذا الىهوذج اىظر الشكؿ التالْ
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) 1997 11 (Clark & ivanic 

يفانؾ لمكتابة 12شكؿ   نموذج كالرؾ وا 

 
 Grabe & Kaplan  نموذج قراب وكابالف لمكتابة 11-7

عمػِ أىٍػا عهمٓػة تواصػؿ لغػور باألفكػار  لمكتابػة ىهوذًجػا ٓىظػر 1996قدـ قراب وكابالف عػاـ 
 .والثقافة والقٓـ والتعبٓرات؛ لذا أكد البعد االجتهاعْ

تكوف ٌذا الىهوذج هف هكوىٓف أساسٓف   :ٓو

 :أواًل: هكوف خارجْ

تكوف هف ؤثر بالخارج  ٓو ذا الهكوف ٓتاثر ٓو  :ٌو
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 :ىاصر أتٓةالهدخالت الهتهثمة فْ الهوقؼ  وتشتهؿ عمِ الع -أ

 .الهشاركوف -
 .اإلعداد أو الضبط -
 .الهٍهة -
 .الىص -
 .الهوضوع -

  .بصورتً الىٍائٓة -أر: الىص  -الهخرجات الهتهثمة فْ األداء  وتشتهؿ عمِ الهىتج  -ب

شتهؿ عمِ أتْ  :ثاىًٓا: هكوف داخمْ  ٓو

 .وهٓولً الكتابة اإلعداد الداخمْ أثىاء الكتابة: أٌداؼ -
ة -  .الكفآة المغٓو
هعرفػػة الجاىػػب المغػػور االجتهػػاعْ الػػذر ٓسػػاعد عمػػِ اىتقػػاء األلفػػاظ الهىاسػػبة  -

 .لمتعبٓر الجٓد
 .الهعالجة الهباشرة هع أخٓرف )تصورات ىظٓرة إلىتاج هادة كتابٓة( -
 .هعالجة الىتاجات الداخمٓة أو هراحؿ إىتاج الهوضوع -
 .الىتاج الىصْ؛ أر: إخراج الىص بصورتً الىٍائٓة -

وسػػػٓمة تخاطػػػب اجتهػػػاعْ  الكتابػػػة ذج ٓركػػػز كػػػؿ هػػػف قػػػراب وكػػػابالف عمػػػِ أفوفػػػْ ٌػػػذا الىهػػػو 
ا وأبعادٌا االجتهاعٓة  ولٍا أٌداؼ هتفؽ عمٍٓا  .ٌاهة  لٍا بىاٌؤ
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 :تطبيقات النموذج تربويًّا

هكف االستفادة هف ٌذا الىهوذج بأتْ  :ٓو

 .تدٓرب الطمبة عمِ كٓفٓة صىاعة ىص جدٓد -
 .تٓة بالىصتدٓرب الطمبة عمِ إبراز الذا -
 .تدٓرب الطمبة عمِ عالقات هكوىات الىص بإىتاجً -
ادؼ -  .تهكٓف الطمبة هف الكتابة بشكؿ هخطط وهىظـ ٌو

 :ولبٓاف ٌذا الىهوذج اىظر الرسـ التالْ

Grabe&Kaplan 

 
 Grabe & Kaplan  نموذج قراب وكابالف لمكتابة 13شكؿ 

 



121 
 

 White & Arndts نموذج وايت وأرندت لمكتابة 11-8

دة  البىػاء  تولٓػد  )بىػْ ٓاسػٓف (أشػار أف ٌػذا الىهػوذج ٓشػتهؿ عمػِ عػدة عىاصػر  ٌػْ: الهسػو 
ـ  التركٓػػػز  التىقػػػٓح  كهػػػا ٓؤكػػػد الىهػػػوذج عمػػػِ العالقػػػات التفاعمٓػػػة بػػػٓف ٌػػػذي  األفكػػػار  التقػػػٓو
العىاصر  كها أف عهمٓة الهراجعة ٌْ هحوٓرة لكؿ العىاصػر  وهػف ههٓػزات ٌػذا الىهػوذج أىػً 

عهمٓػػػة الكتابػػػة فقػػػط بهىػػػا  عػػػف العواهػػػؿ الخارجٓػػػة التػػػْ تحػػػٓط بٍػػػا  ولبٓػػػاف ٌػػػذا ٓركػػػز عمػػػِ 
 :الىهوذج اىظر الشكؿ أتْ

 
 نموذج وايت وأرندت لمكتابة 14شكؿ 

 :تطبيقات النموذج تربويًّا

ذي العهمٓات  وكها ىالحظ أف ٌذا الىهوذج ٓركز عمِ عهمٓات عقمٓة وأدائٓة إلىتاج الكتابة  ٌو
ال بد لٍا هف صقؿ وتهٓرف هستهر  وهف ذلؾ هثاًل تولٓد األفكار  ىدرب الطمبة عمِ تولٓد 

األفكار بالعصؼ الذٌىْ  ولتدٓرب الطمبة أًٓضا عمة البىاء ىعمهٍـ عىاصر الىص  وهكوىات 
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 .بً ٓقوهوف أدبْ  وىعود الطمبة عمِ الهراجعة الهستهرة ألر عهؿ كتابْ كؿ جىس
 hanley & herron & cole  نموذج هانمي وهيروف وكوؿ لمكتابة 11-9

الػػذر ٓعتهػػد عمػػِ اسػػتخداـ الفٓػػدٓو كهػػىظـ بصػػرر هتقػػدـ لعهمٓػػة اإلىشػػاء  )بىػػْ ٓاسػػٓف (أشػػار
الهفػػردات كخطػػوة أولٓػػة  وعصػػؼ األفكػػار ولتىهٓػػة التعبٓػػر الكتػػابْ  إلػػِ تاكٓػػدي عمػػِ تػػدٓرس 

د الطمبة بالخبرات الهتعمقة بهوضػوع الكتابػة  ولبٓػاف ٌػذا الىهػوذج اىظػر الشػكؿ  وترتٓبٍا؛ لتزٓو
 :أتْ

 
 )252  2007بىْ ٓاسٓف (

   نموذج هانمي وهيروف وكوؿ لمكتابة 15شكؿ 

 :تطبيقات هذا النموذج تربويًّا

هكىىا االستفادة هف ٌذا   :الىهوذج بأتْٓو

 أف ىبدأ درس التعبٓر بهثٓر بصرر؛ لهساعدة الطمبة عمِ تولٓد األفكار. 
 هساعدة الطمبة عمِ إثراء القاهوس المغور لٓفٓد كتابتٍـ. 
 ْـ؛ لٓتجمِ ذلؾ فْ إىتاجٍـ الكتاب د الطمبة عمِ ترتٓب أفكاٌر  تعٓو
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 :صػػةالخ

ا تعهمٍػػا  لػػذا ٓجػػب  لػػِإف الكتابػػة ىشػػاط هعقػػد ولػػٓس هػػف السػػٍؿ تعمهٍػػا  إ  أىػػً ٓبقػػِ ضػػروٓر
إختٓارىػا الجٓػد لمىشػاطات الهفٓػدة التػْ تحسػف إسػتعدادي  الؿعمٓىا أف ىٍٓئ الطفؿ لػذلؾ هػف خػ
 .لمقٓاـ بٍذي العهمٓة باحسف صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 الجانب

 الميداني
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 الفصؿ الرابع

 إجراءات الدراسة
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 إجراءات الدراسة :الفصؿ الرابع 
 

 تمهيد 

 الدراسة اإلستطالعية 

 اإلستطالعية الدراسة أهداؼ   
 منهج الدراسة 

 عينة الدراسة 

 مدة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 الخالصة 
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 :تمهيد

لقد تطرقىا فْ الفصوؿ السابقة أر كؿ ها لً عالقة بادبٓات الزرع القوقعْ وتػاثٓري عمػِ المغػة 

خػالؿ ٌػذي الدراسػة إلػِ التحقػؽ هىٍػا  والٍػػدؼ عىػد األصػـ وحػددىا اإلشػكالٓة التػْ ىسػعِ هػف 

وهف خالؿ ٌػذا الفصػؿ  .ٓـ األساسٓة لمهوضوعٌهف وراءٌا  كها قهىا بضبط الهفا الذر ٓكهف

سػػوؼ ىحػػاوؿ الوصػػوؿ إلػػِ ىتٓجػػة تثبػػت أو تىفػػْ فرضػػٓاتىا فقهىػػا بتحدٓػػد الهػػىٍج الػػذر تبىٓىػػاي 

ػػا واألدوات الهسػػتعهمة فػػْ البحػػث  واألسػػالٓب  فػػْ ٌػػذي الدراسػػة  وحجػػـ العٓىػػة وكٓفٓػػة اختٓاٌر

 اإلحصػائٓة الهسػتعهمة فػْ هعالجػة الىتػائج الهتحصػؿ عمٍٓػا هػف خػالؿ تطبٓػؽ اختبػار الرائػز

   .لخهسO52ْهٓرـ واختبار استراتٓجٓات الفٓـ الشفور  بوٓزد بف :الدكتورة إعداد الكتابْ: هف
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 الدراسة اإلستطالعية .1

الباحػث هػف القٓػاـ بدراسػة اسػتطالعٓة لمهكػاف الػذر سػتجر   قبؿ أر دراسػة هٓداىٓػة ال بػد عمػِ

لذلؾ فىحف إذ أقدهىا عمِ هثػؿ ٌػذي الخطػوة فػذلؾ لتحقٓػؽ هجهوعػة هػف  .فًٓ دراستً األساسٓة

ا فٓها ٓمْ  :األٌداؼ التْ ٓهكف ذكٌر

   اإلستطالعية الدراسة أهداؼ .2

  .ضبط عىواف الدراسة وهتغٓراتٍا .1

 .األساسٓةاستكشاؼ هٓداف الدراسة  .2

ِ صػػعوبات التطبٓػػؽ التػػْ هػػف شػػاىٍا تحدٓػػد قٓهػػة البحػػث العمهػػْ وهكاىتػػً مػػالتعػػرؼ ع .3

العمهٓػػػة وذلػػػؾ قصػػػد التقمٓػػػؿ هػػػف تمػػػؾ الصػػػعوبات فػػػْ الدراسػػػة األساسػػػٓة أو هحاولػػػة 

  .تفادٍٓا

 .ِ أدوات البحث وقدرتٍا عمِ قٓاس الهتغٓرات هحؿ الدراسةمالتعرؼ ع .4

 .اإللهاـ بالتصور الشاهؿ لمبحث .5

 .التدٓرب عمِ تصحٓح خطوات البحث إلجراء الدراسة األساسٓة .6

الوقػػوؼ عمػػِ حٓثٓػػات هجػػاؿ الدراسػػة  هػػف حٓػػث الوقػػوؼ عمػػِ الحػػدود الهكاىٓػػة التػػْ  .7

  .سٓشغمٍا هجتهع الدراسة
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ولتتحقػػؽ ٌػػذي األٌػػداؼ تػػـ اإلىطػػالؽ فػػْ إجػػراء ٌػػذي الدراسػػة اإلسػػتطالعٓة فػػْ الفتػػرة  .8

ػػة الىشػػاط وذ فٓفػػررو جػػاىفْ  الههتػػدة بػػٓف شػػٍر لػػؾ بعػػد الحصػػوؿ عمػػِ إذف هػػف هدٓٓر

 .اإلجتهاعْ بوالٓة تمهساف بإجراء ٌذي الدراسة

ولتطبٓؽ الدراسة استطالعٓة لمهكاف الذر سػتجر  فٓػً الدراسػة األساسػٓة فقػد تػـ تطبٓػؽ  .9

ػػة هقػػآٓس التقػػدٓر التشخٓصػػٓة لصػػعوبات الػػتعمـ )صػػعوبات الكتابػػة( عمػػِ عٓىػػة  بطآر

 الدراسة 

التقػػدير التشخيصػية لصػػعوبات الػتعمـ الطبعػة األولػػآ مػف البطاريػػة  بطاريػة مقػاييس .3

 إعداد األستاذ الدكتور فتحي مصطفآ الزيات ـ2007عاـ 

 ٌذي البطآرة تهثؿ هجهوعة هف الهقآٓس تقـو عمِ تقدٓر الهعمـ أو األب أو األـ

والتكػػرار لهػػد  تػػواتر الخصػػائص السػػموكٓة الههٓػػزة لػػذور صػػعوبات الػػتعمـ هػػف حٓػػث الحػػدة 

هػػف خػػالؿ الهالحظػػة الهباشػػرة التػػْ تقػػـو عمػػِ رصػػد ٌػػذي األىهػػاط السػػموكٓة فػػْ  والدٓهوهػػة 

 .الفصؿ أو الهدرسة أو البٓت  الهتعمقة بصعوبات التعمـ

 :خصائص البطارية 3-1

 فقد ظٍر أف لمبطآرة صدؽ وثبات عالٓٓف؛ -

 عحدود تطبٓقاتٍا هف الصؼ الثالث االبتدائْ حتِ الصؼ التاس -

 اإلعدادر(؛ –)الثالث هتوسط  

 لقد ُأقٓهت هعآٓر البطآرة عمِ هجتهع ذور صعوبات التعمـ؛ -
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ت( ولـ ُٓالحػظ وجػد تبػآف أو  - لقد طبقت الدراسة عمِ عٓىة هف ) هصر  والبحٓرف  والكٓو

 اختالفات دالة فْ هعآٓر هقآٓس التقدٓر التشخٓصٓة لهقآٓس البطآرة؛

آرة بإهكاىٓة تطبٓؽ البطآرة عمِ جهٓع دوؿ الخمٓج العربػْ  باعتبػار كها أشار ُهعد البط -

ت ههثمة لباقْ دوؿ الخمٓج؛  أىً قد رأ  أف عٓىتْ البحٓرف والكٓو

 تتكوف البطارية مف  ال ة مقاييس رئيسية تتوزع عمآ تسعة مقاييس فرعية؛ -3-2

 :مقاييس البطارية

 هقآٓس صعوبات التعمـ الىهائٓة؛ -1

 هقآٓس صعوبات التعمـ األكادٓهٓة؛ -2

 هقٓاس صعوبات السموؾ االجتهاعْ واالىفعالْ؛ -3

 :مقاييس صعوبات التعمـ النمائية وتتكوف مف خمس مقاييس .1

 االىتباي؛ - أ

 اإلدراؾ السهعْ؛ - ب

 اإلدراؾ البصرر؛ - ت

 :اإلدراؾ الحركْ - ث

 الذاكرة؛ - ج

 :تتكوف مف  ال ة مقاييسمقاييس صعوبات التعمـ األكاديمية و  .2

 القراءة؛ - أ
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 الكتابة؛ - ب

 الٓراضٓات؛ - ت

 مقياس صعوبات السموؾ االجتماعي واالنفعالي وهو المقياس التاسع؛ .3

 

  تائج الخاصة بعينة أطفاؿ الزرع القوقعين
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 التعمـ )صعوبات الكتابة( باتوالتشخيصي لصع ريالتقدمقياس عرض نتائج 

 

  هد  حدة أو شدة الصعوبة الدرجة الخاـ رقـ الحالة

 خفٓفة 36 1الحالة 

 خفٓفة 29 2الحالة 

 خفٓفة 27 3الحالة 

 خفٓفة 24 4الحالة 

 خفٓفة 30 5الحالة 

 خفٓفة 22 6الحالة 

  نتائج الخاصة بعينة أطفاؿ الصمـ

 شدٓد 62 1الحالة 

 شدٓد 70 2الحالة 

 هتوسط 49 3الحالة 

 هتوسط 50 4الحالة 

 شدٓد 69 5الحالة 

 هتوسط 44 6الحالة 

 رصف -20أقؿ مف  عادي/ال صعوبات
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كهػػا ٌػػػو هوضػػػح فػػػْ الرسػػػـ البٓػػػاىْ فػػػإف الىتػػػائج الخػػػاص بعٓىػػػة الػػػزرع القػػػوقعْ كاىػػػت تتػػػراوح 

ذي الىتٓجة ٌْ هابٓف الخفٓفة  35-22هابٓف   والعادرٌو

 61الػػِ أكثػػر هػػف  44عمػػِ عكػػس الىتػػائج الخاصػػة بعٓىػػة أطفػػاؿ الصػػـ والتػػْ تتػػراوح هػػابٓف 

ػذي الىتٓجػة ٌػْ هػػابٓف الهتوسػطة والشػدٓدة ههػا ٓبػػٓف اف ٌىػاؾ اضػطرابات وصػغوبات كبٓػػرة  ٌو

ذا حسب رار الهعمهٓففْ الكتابة عىد االصـ عكس   الزرع القوقعْ ٌو

 21-40أقؿ مف خفيفة
 41-60أقؿ مف متوسطة
 فأك ر61 شديدة
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 :الدراسة األساسية

 الدراسة:منهج  .4

ٓعػرؼ الهػىٍج باىػً عبػارة عػف هجهوعػة العهمٓػػات والخطػوات التػْ ٓتبعٍػا الباحػث بغٓػة تحقٓػػؽ 

أهػا الهػىٍج الهسػتعهؿ فػْ دراسػتىا ٌػو الهػىٍج  (Mourice Angers, 1996, p 58)بحثػً 

الوصػػػفْ الهقػػػارف الػػػذر ٓقػػػـو عمػػػِ جهػػػع الهعموهػػػات والبٓاىػػػات هػػػف عٓىتػػػْ الدراسػػػة والهقارىػػػة 

بٓىٍهػػػا فػػػْ هتغٓػػػر هٍػػػارت الهكتابػػػة لمتاكػػػد هػػػف صػػػدؽ الفرضػػػٓات وتفسػػػٓر الىتػػػائج الهتحصػػػؿ 

 عمٍٓا .

 عينة الدراسة .5

 األطفاؿ الهعاقٓف سهعٓا الحاهمٓف لزرع قوقعْ  .هجتهع الدراسة: ٓهثؿ هجتهع الدراسة 

عٓىة الدراسة: تهثمت هجهوعة الدراسة فْ األطفاؿ الهعاقٓف سهعٓا الحػاهمٓف لػزرع قػوقعْ فػْ 

ػػػْ تهثػػػؿ هجتهػػػع الدراسػػػة  حٓػػػث تكوىػػػة عٓىػػػة الدراسػػػة هػػػف  حػػػاالت زرع  6هدٓىػػػة تمهسػػػاف ٌو

ـ بصػػػورة قصػػػدٓة 6قػػػوقعْ  و ػػػْ التػػػْ ٓقػػػـو الباحػػػث حػػػاالت ألطفػػػاؿ الصػػػـ تػػػـ اختٓػػػاٌر   ٌو

كػاف اختٓػار عٓىػة الدارسػة عػف قصػد  باختٓار هفرداتٍا بطٓرقة تحكهٓة ال هجاؿ فٍٓا لمصدفة.

 :إذ اعتهدىا عمِ الهقآٓس التالٓة 

 التاكد هف أف أفراد العٓىة ٌـ األطفاؿ الهعاقٓف سهعٓا  -

 الهجهوعة األولِ تكوف األطفاؿ الهعاقٓف سهعٓا الحاهمٓف لزرع قوقعْ -
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 الهجهوعة الثاىٓة تكوف األطفاؿ الهعاقٓف سهعٓا الغٓر حاهمٓف لزرع قوقعْ -

 لػـ ىعط لهتغٓر الجىس أٌهٓة   فكاىت الهجهوعتاف هتكوىتاف هف إىاث وذكور -

 سىوات 10و 8جاىب السف حصرىاي بٓف  -

 وٓزع هجهوعة الدراسة وخصائصٍا.والجدوؿ الهوالْ ٓهثؿ ت 

 

 الحاممييف لزرع القوقعيجدوؿ خاصة بعينة أطفاؿ 

 رقـ

 الحالة

 اإلسـ

 والمقب

تآرخ  الجىس

اإللتحاؽ 

 الهدرسةب

العهر 

 الزهىْ

درجة وسبب 

اإلعاقة 

 السهعٓة

العهر 

عىد 

إكتشاؼ 

 اإلعاقة

 العهر عىد الزرع

سبتهبر  ذكر أىاس 1

2011 

 سىوات 2 شٍٓرف هكتسب/عهٓؽ 10

سبتهبر  ذكر أٓوب 2

2017 

 سىوات 4 شٍٓرف هكتسب/عهٓؽ 8

سبتهبر  أىثِ كوثر 3

2017 

 سىوات 4 أشٍر 4 هكتسب/عهٓؽ 10

سبتهبر  ذكر سمٓهاىْ 4

2011 

 سىوات 6 أشٍر 6 هكتسب/عهٓؽ 8

 سىوات 6 أشٍر 6 هكتسب/عهٓؽ 8سبتهبر  أىثِ جمٓمً 5
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2016 

سبتهبر  ذكر عٓسِ 6

2017 

 سىوات 6 أشٍر 6 هكتسب/عهٓؽ 10

 جدوؿ خاصة بعينة أطفاؿ الصـ

 

رقـ 

 الحالة

اإلسـ 

 والمقب

العهر  الهدرسة الجىس

 الزهىْ

 درجة وسبب اإلعاقة السهعٓة

فاطهً  1

راء  الٌز

سبتهبر  أىثِ

2015 

 هكتسب/عهٓؽ 8

سبتهبر  أىثِ ىواؿ 2

2017 

 هكتسب/عهٓؽ 9

سبتهبر  ذكر أٓوب 3

2017 

 هكتسب/عهٓؽ 10

سبتهبر  أىثِ فٓردي 4

2016 

 هكتسب/عهٓؽ 8

سبتهبر  ذكر سعٓد 5

2016 

 هكتسب/عهٓؽ 9

سبتهبر  أىثِ فاطهً 6

2017 

 هكتسب/عهٓؽ 10
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 :دراسةمدة ال .6

وذلػػؾ  30/4/2019إلػػِ أفٓرػؿ 1/1/2019جػاىفْ شػػٍرههتػػدة هػف بهػدة  دراسػػتىاتحػددت هػدة 

فػْ  صحص 3هف هصمحة الىشاط االجتهاعْ لتمهساف هقسهٓف عمِ بعد حصولىا عمِ إذف 

 .  13.00إلِ  8.30هف  األسبوع

 :الدراسةأدوات  .7

 :التناوؿ اإلجرائي األوؿ

 :(O-52) اختبار الفهـ الشفهي -

بفرىسػػا وبالضػػبط 1987صػػهـ ٌػػذا االختبػػار هػػف طػػرؼ الباحػػث "عبػػد الحهٓػػد خهٓسػػْ" سػػىة

بهركػػػز عمػػػـ الػػػىفس التطبٓقػػػْ ببػػػآرس  وطبػػػؽ عمػػػِ أطفػػػاؿ فرىسػػػٓٓف عػػػادٓٓف الػػػذٓف ٓتػػػراوح 

ـ ها بٓف   . سىوات 7و 3أعهاٌر

 :االختبارالهدؼ مف  -

ٌػػدؼ االختبػػار إلػػِ الكشػػؼ عػػف اسػػتراتٓجٓات الفٍػػـ الشػػفٍْ الهسػػتعهمة هػػف طػػرؼ األطفػػاؿ 

الصػػغار ٌػػذي االسػػتراتٓجٓات ال تتعمػػؽ بفٍػػـ بصػػفة عاهػػة فقػػط  بػػؿ ٓتعمػػؽ األهػػر بػػالفٍـ فػػْ 

ػة  التػْ تػؤدر  الوضعٓة الشفٍٓة و ذلؾ باستعهاؿ االستراتٓجٓات الهعجهٓة  الصػرفٓة والىحٓو

ا إ ػػػْ االسػػػتراتٓجٓة القصصػػػٓة. كمٍػػػا بػػػدوٌر لػػػِ الوصػػػوؿ إلػػػِ اسػػػتراتٓجٓات اعقػػػد هىٍػػػا أال ٌو
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تػػػدخؿ فػػػْ الفٍػػػـ الفػػػورر الػػػذر ٓعتبػػػر هقدهػػػة لمفٍػػػـ الكمػػػْ  والػػػذر بػػػدوري ٓشػػػهؿ عمػػػِ سػػػموؾ 

 التصحٓح الذاتْ وسموؾ تغٓٓر التعٓٓف .

 :استراتيجيات الفهـ الشفهي -

فػػػورر بػػالتعرؼ عمػػِ الهسػػتو  الهعجهػػػْ تسػػهح ٌػػػذي الهرحمػػة هػػف الفٍػػـ ال الفهػػـ الفػػوري:*

 :1989استراتٓجٓات وفؽ هخطط خهسْ  3المساىْ لمطفؿ ولتقدٓري ٓجب تقٓٓهً عمِ 

ٓقصػد بٍػا اسػتعهاؿ الهكتسػبات الهعجهٓػة حٓػث تسػهح لمطفػؿ L: اإلسػتراتيجية المعجميػة -

ٌػػْ الكمهػػة هػػف فٍػػـ الحادثػػة اىطالقػػا هػػف هكتسػػباتً المسػػاىٓة والهفرداتٓػػة  ار اف وحػػدة الفٍػػـ 

 .فْ ٌذي اإلستراتٓجٓة

تٍػػتـ بهعالجػػة الوحػػدات المسػػاىٓة الهعقػػدة )الجهمػػة(  M-S:االسػػتراتيجية الصػػرفية النحػػوي-

 .هف الىاحٓة الصرفٓة  أر الجهمة ٌْ وحدة الفٍـ فْ ٌذي اإلستراتٓجٓة

ٌػػػْ القػػػدرة عمػػػِ الهعالجػػػة الهتتابعػػػة لمبىٓػػػة الزهىٓػػػة والسػػػببٓة  :Cاإلسػػػتراتيجية القصصػػػية -

الهطبقة فْ ٌػذي اإلسػتراتٓجٓة هثػؿ القصػص القصػٓرة  ار تجهػع بػٓف اإلسػتراتٓجٓتٓف األولػِ 

 والثاىٓة.

 :الفهـ الكمي

 :3ٌدفً التعرؼ عمِ سموكات الطفؿ اىطالقا هف االستراتٓجٓات السابقة وقد قسهت الِ  
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قصػػد بػػً الثبػػات عمػػِ التاكٓػػػد االجابػػة االولػػِ )ر ػػـ اىٍػػا خاطئػػة هٍهػػػا سػػموؾ الهواضػػبة:  ٓو

ػػو ٓسػػهح لىػػا بهراقبػػة سػػموؾ الطفػػؿ وهػػد  هواظبتػػً عمػػِ االجابػػة االولػػِ  اعٓػػدت التعمٓهػػة  ٌو

 .فْ حالة االجابة الخاطئة

سػػموؾ تغٓٓػػر التعٓػػٓف: ٓسػػهح ٌػػذا السػػموؾ بهراقبػػة هػػد  قػػدرة الطفػػؿ عمػػِ اعػػادة تحمٓػػؿ  -

 .حالة اإلجابة الخاطئة الحادثة فْ

سػػػموؾ التصػػػحٓح الػػػذاتْ: ٓسػػػهح بهراقبػػػة قػػػدرة الطفػػػؿ عػػػا  الػػػتحكـ فػػػْ تصػػػحٓح خطئػػػً   -

 وذلؾ عىد اىتقالً هف استراتٓجٓة سٍمة الِ اخر  اصعب.

 :مبدأ االختبار

حادثػػة  واإلجابػػة ال تتقٓػػد بالهصػػطمحات التػػْ اكتسػػبٍا الطفػػؿ فػػْ  52ٓحتػور االختبػػار عمػػِ 

ىها تسهح  بالكشؼ والتعرؼ عمِ الهكتسبات القاعدٓة التػْ تحصػؿ فػْ سػف الهدرسة فقط وا  

ػػا فػػْ الهدرسػػة  اف كاىػػت هبىٓػػة عمػػِ قاعػػدة أساسػػٓة وهػػف  ٌر هبكػػرة. والتػػْ ٓػػتـ بعػػد ذلػػؾ تطٓو

ٌىػػػا ٓهكػػػػف الكشػػػؼ عمػػػػِ االسػػػتراتٓجٓات التػػػػْ ٓسػػػتعهمٍا الطفػػػػؿ هػػػف اجػػػػؿ فٍػػػـ حادثػػػػة فػػػػْ 

 ٓب بالتعٓٓف عمِ الصورة.الوضعٓة الشفٍٓة. ولٍذا فعمِ الطفؿ اف ٓج

قبػػػؿ القٓػػػاـ بتطبٓػػػؽ االختبػػػار البػػػد هػػػف التاكػػػد هػػػف اف الطفػػػؿ ٓفٍػػػـ هػػػا هعىػػػِ التعٓػػػٓف عمػػػِ 

صػػور  4لوحػػة  كػػؿ لوحػػة تحػػور  30حادثػػة هوزعػػة عمػػِ  52الصػور.االختبار ٓحتػػور عمػػِ 

ىاؾ بعض الموحات تستعهؿ اكثر هف هرة  أر لوحة واحدة ٓهكف اف تتضهف حػادثتٓف فػْ  ٌو

 :واحد  وتىقسـ الموحات إلِ ثالثة أجزاءوقت 
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لوحػػػػػة تسػػػػػهح باختبػػػػػار  14حادثػػػػػة هوزعػػػػػة عمػػػػػِ  17ٓحتػػػػػور ٌػػػػػذا الجػػػػػزء عمػػػػػِ  الجػػػػػزء أ:

(  وهػػػػف الهفػػػػروض اف الطفػػػػؿ البػػػػالن هػػػػف Lاالسػػػػتراتٓجٓة الهعجهٓػػػػة  والتػػػػْ ٓرهػػػػز لٍػػػػا بػػػػػ )

ػػػا بىجػػػاح.أٌـ الموحػػػات التػػػْ ىجػػػدٌا فػػػْ االسػػػترا 6-4العهػػػر) تٓجٓة سػػػىوات( قػػػادر أف ٓجتاٌز

الهعجهٓة ٌْ: الموحة األولِ  الثاىٓة  الثالثػة  الرابعػة  الخاهسػة  السػابعة  العاشػرة  الحادٓػة 

عشرة  الثالثة عشرة  السادسة عشرة  العشٓرف الثالثة والعشٓرف  الخاهسة والعشٓرف  والثاهىة 

ػ ذا راجػع اف والعشٓرف.تجدر بىا اإلشارة الِ اف عدد الحادثات ال ٓتوافؽ هع عدد الموحػات ٌو

ٌىاؾ لوحات تهثؿ حادثتٓف هختمفتٓف فْ ىفس الوقت هف أٌـ ٌذي الموحػات: الموحػة األولػِ  

 الثاىٓة والثالثة  كها ٌو هوضح فْ الهخطط التالْ:

 
 " 3"  بىد هف بىود االستراتٓجٓة الهعجهٓة/ الموحة 

ىػا ٌػذا الجػزء لوحػة  ٓسػهح ل 17حادثػة هػوزعٓف عمػِ 23ٓحور ٌذا الجزء عمِ  الجزء )ب(:

ة  و التْ ٓرهز لٍا بػ هف الهفػروض اف الطفػؿ  (M-s),باختبار االستراتٓجٓة الصرفٓة الىحٓو

 .لً قادر عمِ اجتٓاز ٌذي االستراتٓجٓة فْ سف الخاهسة وىصؼ
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أٌػػـ الموحػػات التػػْ ىجػػدٌا فػػْ ٌػػذي االسػػتراتٓجٓة ٌػػْ: الموحػػة  الرابعػػة  الخاهسػػة  السػػابعة  

شػػرة  السادسػة عشػرة  السػابعة عشػػرة  الثاهىػة عشػر  التاسػعة عشػػر  الثالثػة عشػر  الرابعػة ع

الواحػػػػػدة والعشػػػػػٓرف  الثاىٓػػػػػة والعشػػػػػروف  الثالثػػػػػة والعشػػػػػٓرف  الخاهسػػػػػة والعشػػػػػٓرف  السادسػػػػػة 

والعشػػٓرف  التاسػػعة والعشػػٓرف والموحػػة الثالثػػٓف. وىػػذكر أف ٌىػػاؾ لوحػػات  تهثػػؿ حػػادثتٓف فػػْ 

 .ىفس الوقت

ػػػػذا السػػػػتعهاؿ تعتبػػػػر ٌػػػػذي االسػػػػتراتٓجٓة ا صػػػػعب هػػػػف االسػػػػتراتٓجٓة السػػػػابقة )الهعجهٓػػػػة(  ٌو

  هتغٓرات الصرؼ والىحو ىذكر عمِ سبٓؿ الهثاؿ: حروؼ الجر  الضهائر  البىٓة

الػػخ. ٌػػذا هػػا ٓظٍػػر فػػْ كػػؿ الموحػػات هػػا ٓسػػهح …الزهاىٓػػة  الجهػػع  الهفرد الهثىػػِ  الهػػذكر

وبالتالْ تهكىً هف اختبػار صػورة عػف   (métalinguistique)لمطفؿ بتىشٓط قدراتً المساىٓة

 :أخر .الهثاؿ التالْ ٓوضح احد بىود ٌذي االستراتٓجٓة

 
ة/ الموحة -"  بىد هف بىود االستراتٓجٓة الصرفٓة  " 29الىحٓو
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لوحة  أر لكؿ حادثػة لوحػة  ٓسػهح لىػا  12حادثة هوزعة عمِ  12ٓحتور عمِ  الجزء )ج(:

  هػػف الهفػػروض اف الطفػػؿ C ٓة التػػْ ٓرهػػز لٍػػا بػػػالجػػزء)ج( باختبػػار االسػػتراتٓجٓة القصصػػ

  سىوات الِ ها فوؽ أٌـ الموحات 6قادر عمِ اجتٓاز ٌذي االستراتٓجٓة اىطالقا هف 

 التْ ىجدٌا فْ ٌذي االستراتٓجٓة ٌْ: الموحة السادسة  التاسعة  العاشرة  الحادٓة عشر  

عػػػػة و العشػػػػروف  السػػػػابعة  الثاىٓػػػػة عشػػػػر  الخاهسػػػػة عشػػػػر  الثاهىػػػػة عشػػػػرة  العشػػػػروف  الراب

 .والعشروف  الثاهىة و العشروف  التاسعة و العشروف

ػػػذا لتىػػػوع البىٓػػػات المسػػػاىٓة وكػػػذا التشػػػابً بػػػٓف حادثػػػة   ٓعتبػػػر ٌػػػذا الجػػػزء اعقػػػد هػػػف سػػػابقًٓ  ٌو

 وأخر .لموضٓح الشكؿ ٓوضح احد بىود ٌذي االستراتٓجٓة:

 
 :أدوات االختبار

 :ٓةٓتكوف االختبار هف األدوات التال

 .(manuelle)دفتر ٓحور أٌـ الخطوات التْ ٓجب اف تباعٍا لتطبٓؽ االختبار

 .لوحة( 52دفتر ثاىْ ٓجهع كؿ لوحات االختبار)

ْ   ورقة التىقٓط التْ ٓتـ هف خاللٍا تسجٓؿ إجابات الطفؿ الخاصة بكؿ استراتٓجٓة ٌو
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 :عبارة عف ورقة هزدوجة هقسهة عمِ الىحو التالْ وىجد

تحتػػور عمػػِ هعموهػػات خاصػػة بالطفػػؿ  إضػػافة الػػِ قواعػػد حسػػاب الىقػػاط  الصػػفحة األولػػِ

 .الهحصؿ عمٍٓا  وهخطط ٓعكس هستو  الفٍـ الشفٍْ لكؿ حالة

حادثػة الهوزعػة عمػِ هختمػؼ  52الصفحة الثاىٓة و الثالثة توجػد فٍٓهػا الجهػؿ الخاصػة بػػ  -

ْ هقسهة الِ   عالهة الهىاسبةأعهدة  ٓتـ تسجٓؿ فْ كؿ عهود ال 7االستراتٓجٓات. ٌو

ٓػتـ فػٍٓـ تسػجٓؿ اإلجابػة  (C)و العهػود الثالػث (M-s)و العهػود الثػاىْ (L ) العهػود األوؿ

 .الخاصة بالتعٓٓف األوؿ لكؿ استراتٓجٓة

ٓػتـ فٓػً تسػجٓؿ اإلجابػات الخاصػة بػالتعٓٓف الثػاىْ اف كػاف التعٓػٓف  (D2 )العهػود الرابػع -

  .خاطئ فْ األوؿ

ٓتـ فًٓ تسػجٓؿ اإلجابػات بعػد التعٓػٓف األوؿ و الثػاىْ  اف كاىػت  (p )العهود الخاهس -    

 .اإلجابات خاطئة فْ الحالتٓف

ٓتـ فٍٓهػا تسػجٓؿ اإلجابػات فػْ حالػة هػا  (AD2)و السابع (AD1)العهود السادس -       

 ( .(aberrante  اذا تعٓٓف الصور ال ٓتوافؽ هع الهعىِ الهطموب هف طرؼ الفاحص

األخٓػػػر توجػػػد فٍٓػػػا هخططػػػات خاصػػػة بالتجػػػاىس الىػػػاتج حتػػػِ ٓػػػتهكف  الصػػػفحة الرابعػػػة و -

الهختص هف هعرفة ىوعٓة السموؾ الذر ٓسمكً الطفؿ عىد استعهالً الستراتٓجٓات الفٍػـ فػْ 

 الوضعٓة الشفٍٓة.

 :التعميمة
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ٓجػػب عمػػِ الفػػاحص اف ٓتاكػػد فػػْ البدآػػة هػػف فٍػػـ الطفػػؿ لهعىػػِ التعٓػػٓف عمػػِ الموحػػة التػػْ 

الهوجودة فْ البدآة تستعهؿ لمتدٓرب و تقدـ لمطفػؿ  (O)صور. ولٍذا فالموحة 4تحور عمِ 

 :عمِ الىحو أتْ

سػػوؼ ىقػػـو بمعبػػة: أىػػا سػػاقـو بقػػراءة جهمػػة  وأىػػت عمٓػػؾ أف تشػػٓر لمصػػورة التػػْ تتىاسػػب   "

 " الجهمة

 :هثاؿ

 ." ارىْ الصورة " البىت الصغٓرة 1-0-

 ." أرىْ الصورة " الرجؿ هربع الٓدٓف 2-0-

 :و بالتالْ تكوف التعمٓهة العاهة لالختبار عمِ الىحو التالْ

 " ..… أرىْ الصورة "

 :ٓجب أف تعطِ التعمٓهة

 .بصوت عادر

 .دوف إصرار أو إلحاح

 دوف تغٓٓر فْ حدة الصوت.

 :التنقيط
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تعطِ عالهػة)+( فػْ حالػة إجابػة الطفػؿ صػحٓحة فػْ التعٓػٓف األوؿ  وتوضػع العالهػة أهػاـ 

ػذا حسػب كػؿ اسػتراتٓجٓات أهػا فػْ حالػة اإلجابػة (L, M-s, C)لػثالثإحػد  الخاىػات ا   ٌو

 .الخاطئة  ٓتـ وضع رقـ الصورة التْ أشار إلٍٓا الطفؿ فْ الخاىة الهىاسبة

ف العالهػػػػة فػػػػْ  إذا أخفػػػػؽ الطفػػػػؿ فػػػػْ التعٓػػػػٓف األوؿ  تعطػػػػِ لػػػػً فرصػػػػة ثاىٓػػػػة  و ٓػػػػتـ تػػػػدٓو

ْ خاصة بالتعٓٓف الثاىْ(D2)الخاىة  .  ٌو

 :حساب الىقاططٓرقة  -و 

ػتـ  فْ الهرحمة األولِ ٓكفػْ حسػاب عػدد العالهػات)+( الهوجػودة داخػؿ األعهػدة السػبعة   ٓو

 , L :وضع الىتٓجة الىٍائٓة فْ أسفؿ الورقة  و ٌذا تحت كؿ عهود حسب الترتٓػب  التػالْ

M-s, C, D2, p, DA1, DA2  

 :فؽ القاىوف التالْ  و (L, M-s, C) ٌْ حصٓمة جهع ىقاط األعهدة الثالث :N1 الىقطة

N1=L+Ms +C 

 (D2)باإلضػافة الػِ الىقطػة (N1)ٓهكػف التحصػؿ عمٍٓػا اىطالقػا هػف الىقطػة :N2 الىقطػة

 :الهحصؿ عمٍٓا خالؿ التعٓٓف الثاىْ  ثـ بعد ذلؾ ٓتـ تطبٓؽ القاىوف التالْ

N2=N1+D2 

الخػاص بٍػا  ٓتـ الحصوؿ عمٍٓا بجهع كؿ العالهات الهحصؿ عمٍٓا فػْ العهػود  :p الىقطة

 :لٓطبؽ بعد ذلؾ القاىوف التالْ

P= p/52-N1*100 
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الخاصػة بػالتعٓٓف األوؿ  N1,N2 ٓتـ حساب ٌذي الىقطػة اىطالقػا هػف الىقطتػٓف :A-cالىقطة

 :و الثاىْ  ٓتـ بعد ذلؾ تطبٓؽ القاىوف التالْ

A-c =N2-N1/52-N1*100 

 :بالتالْبتطبٓؽ القاىوف  A-cٓتـ حسابٍا اىطالقا هف ىقطة :C-Dالىقطة

C-D= 100-A-c-p 

واىطالقا هف كؿ ٌذي الىقاط الهحسوبة ٓهكف التوصػؿ الػِ التعػرؼ عمػِ االسػتراتٓجٓات التػْ 

ٓسػػتعهمٍا الطفػػؿ لفٍػػـ الحادثػػة  وكػػذا التعػػرؼ عمػػِ السػػموؾ الػػذر ٓسػػمكً الطفػػؿ اتجػػاي ٌػػذي 

ت الحادثػػات سػػواء كاىػػت اإلجابػػات صػػحٓحة أـ خاطئػػة  و لمحصػػوؿ عمػػِ كػػؿ ٌػػذي الهعموهػػا

 :ٓوجد فْ ورقة التىقٓط هىحىٓف

الهىحىػػِ األوؿ الهوجػػود فػػْ الورقػػة األولػػِ هػػف ورقػػة التىقػػٓط ٓسػػهح  بػػالتعرؼ عمػػِ هسػػتو  

 .   N1,N2الفٍـ عىد الطفؿ  اىطالقا هف الىقطتٓف

الهىحىػػِ الثػػاىْ الهوجػػود فػػْ الورقػػة األخٓػػرة  دائهػػا هػػف ورقػػة التىقػػٓط ٓسػػهح هػػف التحقػػؽ هػػف 

ذا التاكػػػػػػػػػػػد حقػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػف أف الطفػػػػػػػػػػػؿ هتهوضػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػْ الهىطقػػػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػػػاىس الىتػػػػػػػػػػػائج   وكػػػػػػػػػػػ

 .(normalité)العادٓة

 

 

 



147 
 

 :التناوؿ اإلجرائي ال اني

 مريـ، جامعة الجزائر بوزيد بف :الدكتورة إعداد مف الكتابي: الرائز .8

 تعريؼ بالرائز

 وهتىوعة . عدٓدة ألطراؼ الهباشرة بالفائدة تعود تقٓٓهًٓ أداة ٓوفر الرائز ٌذا إف -

 وفػْ فػْ التشػخٓص ٓسػتخدهٍا تقػدٓر أداة والههػارس الباحػث األرطوفػوىْ لمهخػتص ٓػوفر -

 . التآٌؿ إعادة وبرىاهج عالجٓة خطة وضع

 الػتخمص ٓسػاعد عمػِ التالهٓػذ لٍػؤالء الهبكػر الكشػؼ ( جٍػة هػف األكػادٓهْ البحػث ٓخػدـ -

ـ الدراسْ اكهاؿ عمِ هساعدتٍـ وبالتالْ االضطراب هف  ) هشواٌر

 .أخر  جٍة هف التقٓٓـ و التشخٓص  العالج الثالث  األرطوفوىٓة الههارسة وظائؼ ٓخدـ -

 الكتابي: الرائز اشتقاؽ مصادر

 :عمِ الرائز بىود ٌذا تصهٓـ فْ اعتهد -

اقٓرا  دراسة -  ( ( Ajuriaguerra   1979 ٓاقٓرا أجوٓر

 (( 1989   صمٓحة بوٓزد  الخط واختبار -

 (( Peugeot 1979   بوجو  ودراسة -

 ابتدائْ. والخاهسة والرابعة الثالثة : لمسىوات الهدرسٓة والكتب -

 الكتابي الرائز محتويات -

 .الباحثة تصهٓـ هف جهمة 20 عشٓرف عمِ الرائز ٓحتور -
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 بدآػة(وشػكمٍا  الحػروؼ ألىػواع الههكىػة االحتهػاالت جهٓػع عمػِ الجهػؿ ٌػذي تحتػور -

 .) الكمهة وآخر وسط

 وبسٓطة. واضحة سٍمة عبارات فْ الرائز بىود صٓا ة - -

مة إلِ القصٓرة الجهؿ وهف . الصعب إلِ السٍؿ هف ٓكوف التدرج - -  .الجهؿ الطٓو

 .الهدرسٓة الكتب فْ الهوجودة الجهؿ الجهؿ  ٌذي تشبً - -

 الكتابي: الرائز تطبيؽ كيفية

 :التالٓة العمهٓة الشروط وفؽ جهاعٓة  بطٓرقة الرائز تطبٓؽ ٓتـ

 الهباشر الىقؿ طٓرقة استعهاؿ -

 الورقتٓف بٓف ٓوضع كربوف  بٓضاواف ورقتاف  أزرؽ جاؼ قمـ :األدوات -

 سىوات عشر و ثهاىْ العهر هف ٓبمغوف تالهٓذ :الهفحوصوف -

 عىػدكـ هػا أحسػف اكتبػوا "أهػاهكـ  التػْ البٓضػاء الورقػة عمػِ التالٓػة الجهػؿ اىقمػوا :التعمٓهة -

 " هف خط

 : اإلجراءات -

  ـ تتػراوح الػذٓف التالهٓػذ عمػِ جهاعٓػا الرائػز تطبٓػؽ ٓػتـ  وعشػر الثاهىػة بػٓف هػا أعهػاٌر

 .سىوات

 هعمػـ بحضػور و القسػـ ىظػاـ فػْ التغٓٓػر دوف الدراسػة أقسػاـ داخػؿ الرائػز تطبٓػؽ ٓػتـ 

 القسـ
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 بداخمٍا كربوف عمِ األخٓرة ٌذي تحتور التالهٓذ  عمِ أوراؽ بتوٓزع الباحثة تقـو 

 لذلؾ هخصصة ورقة عمِ المقب و االسـ كتابة التالهٓذ هف الباحثة تطمب. 

 :الكتابي الرائز تصحيح

 :هقآٓس ثالثة إلِ هقسهة هعٓارا ثالثٓف وفؽ التىقٓط ٓتـ

 الورقة تىظٓـ هقٓاس :األوؿ الهقٓاس •

 ) هعآٓر 07 ( األولِ هعآٓر السبع ٓتضهف

 .بالورقة الخاصة األخطاء حصر

 الكمهات و الجهؿ تحمٓؿ هقٓاس :الثاىْ الهقٓاس •

 ) هعآٓر 05 ( الثاىٓة هعآٓر الخهس ٓتضهف

 .عاهة بصفة الكمهات و بالجهؿ الخاصة األخطاء حصر

 الحروؼ كتابة تحمٓؿ هقٓاس :الثالث الهقٓاس •

 )هعٓار 18 ( الهتبقٓة الهعآٓر ٓتضهف

 .لمكمهات الهكوىة الحروؼ كتابة فْ تظٍر التْ األخطاء حصر

 الكتابي: الرائز تقييـ

 :ٌْ و حاالت ثالثة إلِ استىادا هقٓاس كؿ ٓقٓـ •

 صفر " 0 " درجة لٍا تعطِ : "أ" الحالة •

 أخطاء ظٍور عدـ أر .جٓدة ىوعٓة ذات الكتابة عف تعبر •
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 واحد " 1 " درجة لٍا تعطِ : "ب" الحالة •

 بسٓطة أخطاء وجود أر .هتوسطة ىوعٓة ذات الكتابة عف تعبر •

 اثىاف " 2 " درجة لٍا تعطِ : "ج" الحالة •

 كثٓرة أخطاء وجود أر .جدا سٓئة ىوعٓة ذات الكتابة عف تعبر •

 التقدير: 

 الدرجػة ٌذي ستوف تشٓر " 60 " درجة أقصِ و صفر " 0 " لمرائز كمٓة درجة أدىِ تكوف 

 أف عمػِ ٓػدؿ ههػا كبٓػرة أخطػاء تحتػور عمػِ و جػدا سػٓئة ىوعٓػة ذات كتابػة إلػِ األخٓػرة

 عسػر فػْ اضػطراب وجػود بالتػالْ و الكتابػة  اكتسػاب هٍػارة فػْ ٌاهػة صػعوبات ٌىػاؾ

  .الكتابة

 لػد  صػعوبات كبٓػرة وجػود عمػِ دلػت كمهػا هرتفعػة الرائػز فػْ الكمٓػة الػدرجات كمهػا كاىػت 

  الكتابة. عسر اضطراب ظٍور بالتالْ و التمهٓذ

 جٓػد وجػود اكتسػاب عمػِ دلػت كمهػا هىخفضػة الرائػز فػْ الكمٓػة الػدرجات كمهػا كاىػت و 

   .الكتابة لهٍارة

 الكتابة: عسر اضطراب لتشخيص الكتابي الرائز جمؿ

 .الفجر بزغ .1

 .األحذٓة درج .2

 .الهرعِ ىحو .3
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 .خضراء جىة .4

 .األلعاب  رفة .5

 .الفخار صىاعة .6

 .الساقٓة فْ البط .7

 .الفالح عمِ أشفقت .8

 .الكبٓر الفرخ حزف .9

 .ىظارة ٓرتدر والدؾ .10

 .عٓىٍٓا عفاؼ تغهض .11

 .الباكر الصباح فْ أىٍض .12

 .سعٓدا هحفوظ عاش ٌكذا .13

 .البٓتزا صىع فْ هختص هطعهٍا إف .14

 .هىحىٓة شجرة ظؿ فْ الرعاة جمس .15

 ."الدقٓؽ إلًٓ أضؼ" العـ لً قاؿ .16

 .بٓتىا أهاـ طٓبة عجوز هرت ٓـو ذات .17

 .والتالهٓذ الهعمهة بٍا فرحبت القسـ  سىدس دخمت .18

 . ا كثٓر عىٍا حدثتىا فقد ضٓعتكـ  ىزور أف ىود .19

 ...بىات ثالث لٍا وترؾ زوجٍا توفْ اهرأة أف ٓحكِ .20
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 الكتابة: عسر لتشخيص اضطراب الكتابي الرائز مقاييس

 الورقة: تنظيـ مقياس

 ج ب أ الدرجات / البنود 

1  القمـ هسؾ طٓرقة    

2  والهعصـ الٓد وضع    

3  الٍاهش    

4  السطور اتجاي    

5  الكتابة ىوع    

6  السطور بٓف الفرا ات    

7  القمـ ضغط    

  الهجهوع 

 والكممات: الجمؿ تحميؿ مقياس

 ج ب أ الدرجات / البنود 

1  وىٍآتٍا الجهؿ بدآة    

2  حٓػث هػف وتىسػٓقٍا لمكمهػات الهكػاىْ التسمسػؿ 

 الحجـ

   

3  الجهؿ بٓف الفرا ات    
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4  الجهؿ إىٍاء    

5  الوقؼ عالهات    

  الهجهوع 

 الوقؼ: عالمات

 ج ب أ الدرجات / البنود 

1  والربط االستهرآرة    

2  الحجـ    

3  ادة أو إبداؿ أو حذؼ     حروؼ ٓز

4  لمحروؼ الىقاط إضافة أو حذؼ    

5  الٍهزة حرؼ كتابة صعوبة    

6  ر / ف / ث / ت /ب :الحروؼ كتابة صعوبة    

7  خ / ح / ج :الحروؼ كتابة صعوبة    

8  غ / ع :حرفْ كتابة صعوبة    

9  ش / س :حرفْ كتابة صعوبة    

10  ظ / ط / ض / ص :الحروؼ كتابة صعوبة    

11  ؽ / ؼ :حرفْ كتابة صعوبة    

12  ؿ / ذ / د / ز / ر :الحروؼ كتابة صعوبة    
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13  ـ / و : حرفْ كتابة صعوبة    

14  ؾ :حرؼ كتابة صعوبة    

15  تً / ة :حرفْ كتابة صعوبة    

16  اؿ : كتابة صعوبة    

17  الهد : كتابة صعوبة    

18  الهٍهة إىجاز هدة    

  الهجهوع 

 

 :المعالجة اإلحصائية 

 Mann Whitney Test (U)إختبار ماف وتني )ي( لعينتيف مستقمتيف -9

عػػػد هػػػف  ػػػو هػػػف االختبػػػارات اإلحصػػػائٓة الالهعمهٓػػػة لمهقارىػػػة بػػػٓف العٓىػػػات الهسػػػتقمة   ٓو ٌو

التحمٓالت اإلحصائٓة بشكؿ كبٓر فْ السػىوات األسالٓب اإلحصائٓة التْ شاع استخداهٍا فْ 

سػػػػتخدـ لمهقارىػػػػة بػػػػٓف عٓىتػػػػٓف هسػػػػتقمتٓف عىػػػػدها تكػػػػوف البٓاىػػػػات عددٓػػػػة  القمٓمػػػػة الهاضػػػػٓة   ٓو

و فْ الغالب ٓستخدـ بداًل عف االختبار التائْ.  بطبٓعتٍا   ٌو

واختبار هاف وتىْ ٓستىد الِ أساس كوف الػدرجات الخاصػة بهجهػوعتٓف هتشػابٍتٓف هرتبػة 

هعػػًا وكاىٍػػا هجهوعػػة واحػػدة   فاىػػً سػػٓكوف تهػػازج بػػٓف رتػػب الهجهػػوعتٓف   ولكػػف إذا تفوقػػت 
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أحػػػد  الهجهػػػوعتٓف عمػػػِ األخػػػر  فػػػاف هعظػػػـ رتػػػب الهجهوعػػػة الهتفوقػػػة سػػػتكوف أعمػػػِ هػػػف 

( تحسػػب بعػػد دهػػج رتػػب الهجهػػوعتٓف هعػػًا   ثػػـ ٓحسػػب Uٓهػػة )الهجهوعػػة الػػدىٓا   لػػذا فػػاف ق

 عدد الرتب الخاصة بالهجهوعة العمٓا والتْ تقع تحت رتب الهجهوعة الدىٓا.

هكف استخداـ اختبار ) ( فػْ حالػة العٓىػات الصػغٓرة جػدًا التػْ ال ٓتجػاوز عػدد أفرادٌػا Uٓو

(  وكػػػػػذلؾ 20-(9سػػػػطة ( كهػػػػا ٓهكػػػػف اسػػػػتخداهً فػػػػْ حالػػػػػة العٓىػػػػات ذات األحجػػػػاـ الهتو 8)

 (.20العٓىات التْ ٓٓزد عدد أفرادٌا عف )

 :خالصة 

ػا وأدوات  بعد إعطاء ىظػرة شػاهمة عػف الهػىٍج الهتبػع فػْ الدراسػة وتقػدٓـ العٓىػة وكٓفٓػة إختٓاٌر

البحػػث التػػػْ أسػػتعهمة فػػػْ الدراسػػة الهٓداىٓػػػة والتػػْ عمػػػِ ضػػوئٍا سػػػٓتـ التحقػػؽ هػػػف فرضػػػٓات 

 ؿ القادـالدراسة كها ٌو هبٓف فْ الفص
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الفصل الخامس 

عرض وتحلٌل 

 نتائج الدراسة 
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 عرض وتحميؿ نتائج الدراسة :الفصؿ الخامس 

 
 عرض النتائج 

 تحميؿ النتائج 

  مناقشة النتائج 

 اإلستنتاج العاـ 
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 تمهيد :

سػػىقـو فػػْ ٌػػذا الفصػػؿ بعػػرض وتحمٓػػؿ الىتػػائج التػػْ تحصػػمىا عمٍٓػػا فػػْ بحثىػػا وهىاقشػػة ٌػػذي 

 الىتائج وتحقٓقٍا لفرضٓاتىا وفْ األخٓر ىختـ بإستىتاح عاـ .

 O-52 :عرض وتحميؿ نتائج إختبار الفهـ الشفهي

 D1 N1 D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

 
 

 عينة 
 الزرع 
 القوقعي

الحالػػػػػػة 
1 

8 8 6 22 17 39 26,66 56,66 16,68 18 9 

الحالػػػػػػة 
2 

10 12 5 22 20 44 25 71.42 03.58 21 10 

الحالػػػػػػة 
3 

11 13 7 31 16 47 20 76,19 3,81 12 5 

الحالػػػػػػة 
4 

12 8 3 23 24 47 16 77 7 18 4 

الحالػػػػػػة 
5 

11 14 4 21 24 45 16 77 7 18 9 

الحالػػػػػػة 
6 

13 14 5 33 15 48 9 79 12 10 3 

 
 
 
 
 

 عينة
 الصـ

الحالػػػػػػة 
1 

10 5 3 18 25 43 18 73 9 18 9 

الحالػػػػػػة 
2 

5 7 4 16 27 43 22 75 3 18 9 

الحالػػػػػػة 
3 

13 9 7 29 3 32 83 13 4 15 5 

الحالػػػػػػة 
4 

12 12 8 32 10 39 50 20 30 18 9 

الحالػػػػػػة 
5 

12 12 10 32 10 42 50 20 30 16 7 

الحالػػػػػػة 
6 

5 7 4 16 27 43 22 75 3 17 9 
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 O-52 :جدوؿ ٓوضح ىتائج عٓىة الدراسة فْ إختبار الفٍـ الشفٍْ

 النتائج حسب الحاالت :عرض 

 1 بالنسبة لمحالة .1

 1 لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

الػػػتحم

يػػػػػػػػػػؿ 

الكػػػػػم

    ي

  تػـ تطبٓػؽ إختبػارولقٓاس هستو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ 

O52 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ 

أر إسػتطاع الىجػاح فػْ تعػٓف ثهاىٓػة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=8/17) حٓػث لػدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

ػػػة _ هػػػف خػػػالؿ    الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػػٓف ثهاىٓػػة صػػور هػػف أصػػػؿ   (M-S=8/23)الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .  الثالثة وعشروف صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(1) 

 

8 8 6 22 17 39 26,66 56,66 16,68 18 9 
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سػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األ

حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال سػػتة صػػور هػػف أصػػؿ إثىتػػا عشػػر (C=6/12) ٓسػػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة .

لىا أو  رٍظ  ٓ(N2) َ (N1) نه للكفٍػـ اللهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػػتو  الهرجعػػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَبصN1=22 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=39الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (1)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 1الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقػص التواصػؿ هػع األخػٓرٓف وقػد ٓرجػع سػبب تعرفػً عمػِ 

الكػػالـ عمػػِ هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو إقتصػػار قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ والتفاعػػؿ فقػػط هػػع الهحػػٓط 

  حٓػػث ٓمعػػب القٓػػاـ الهبكػػر بعهمٓػػة الػػزرع القػػوقعْ دورا فػػْ تػػدعٓـ العػػائمْ وأشػػخاص هحػػددٓف

 إستراتجٓات الفٍـ الشفٍْ وخاصة إستراتجٓات الهعجهٓة  

( عمِ ثمث القٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار وتعػد 1سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓث تعرؼ الحالة )

لىحػػػور والصػػػرفْ ٌػػػذي اإلسػػػتجابة ضػػػعٓفة الىتػػػائج لكػػػوف الحالػػػة صػػػغٓر السػػػف عمػػػِ اإلىشػػػاء ا

وتعتبر ٌذي اإلستراتجٓة أكثر تعقٓد وهرحمة إكتساب اإلستراتجٓة الىحػور والصػرفْ تعػد هرحمػة 

تػػػاتْ بعػػػد هرحمػػػة اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة ههػػػا ٓعىػػػْ أف اإلسػػػتراتجٓة الىحػػػور والصػػػرفْ تػػػاثرت 

 بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

رجػع ذلػؾ الحظىا ظٍػور إسػتجابة ضػئٓمة فػْ هسػتو  اإلسػتراتجٓة الق صصػٓة لمحالػة األولػِ ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المسػاىٓة  لىقص عمِ هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

ػْ أكثػر تعقٓػػد وتحتػاج تحقٓػؽ هسػتو  جٓػد فػْ كػؿ هػػف  لإلسػتراتجٓة القصصػٓة ٌػْ القصػة ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالىس  بة لمقٓهة الهرجعٓةاإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث 
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لفػورر إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة األولِ لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍػـ ا

 والكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 : 2بالنسبة لمحالة  .2

 2 لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

 التحميؿ الكمي   

  ولقٓاس هستو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

O52 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ 

ْ كالتالْ ) ( وهىً تبٓف أف  هستو  الحالة فْ إسػتعهاؿ اإلسػتراتٓجٓة الهعجهٓػة L=17/10ٌو

 كاف جٓد . 

ػْ كالتػالْ ػة وهىػػً M-S=12/23) ٌو ( بالىسػبة لصػورة الخاصػػة باإلسػتراتجٓة الصػرفٓة الىحٓو

 تبٓف أف  هستو  الحالة فْ إستعهاؿ ٌذي  اإلستراتٓجٓة كاف دوف الهتوسط . 

هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة 

(C=5/12 حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال)صػػور هػػف أصػػؿ إثىتػػا عشػػر صػػورة  سػػةخه

 الخاصة باإلستراتجٓة القصصٓة هها ٓظٍر ضعؼ كبٓر عمِ هستو  ٌذي اإلستراتجٓة .

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(2) 10 12 05 22 20 44 25 71.42 03.58 21 10 
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لىا أو  رٍظٓ(  N1( َ )N2) نه للكلهسػػػػػػػتو  الفٍػػػػػػػـ  profilىػػػػػػػْ البٓاالهخطػػػػػػػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػػتو  الهرجعػػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=24 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػػػاض فٍىاك  N2=44الكمْ مالفٍٓخػػػػص أها فٓها   نالس سىففػػػػْ  نهىػػػػً ارفًٓ أق ووٓك

 .نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (2)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 

 التحميؿ الكيفي    

( أف اسػػتعهالً لمهسػػتو  الهعجهػػْ كػػاف جٓػػد 2الحظىػػا فػػْ تحمٓمىػػا لمهعطٓػػات الكهػػْ لمحالػػة )

وذلؾ ٓرجع الِ التواصؿ هع األخٓرف وقد ٓرجػع سػبب اسػتعهاؿ الجٓػد لمهسػتو  الهعجهػْ ٌػو 

أىً لدٓػً القػدرت عمػِ التواصػؿ والتفاعػؿ هػع الهحػٓط العػائمْ بشػكؿ جٓػد والهالحػظ أٓضػا أىػً 
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عـ العػػػائمْ لتحسػػػٓف الهسػػػتو  الهعجهػػػْ  والقٓػػػاـ الهبكػػػر بعهمٓػػػة الػػػزرع قػػػد تحصػػػؿ عمػػػِ الػػػد

 القوقعْ حٓث ٓمعب دورا فْ تدعٓـ إستراتجٓات الفٍـ الشفٍْ وخاصة إستراتجٓات الهعجهٓة. 

( تعػػد ٌػػذي اإلسػػتجابة هتوسػػطة الىتػػائج لكػػوف 2سػػجمىا ىقػػص فػػْ اإلسػػتجابات بالىسػػبة لمحالػػة )

الىحػػػور والصػػػرفْ وتعتبػػػر ٌػػػذي اإلسػػػتراتجٓة أكثػػػر تعقٓػػػد الحالػػػة صػػػغٓر السػػػف عمػػػِ اإلىشػػػاء 

وهرحمػػػػة إكتسػػػػاب اإلسػػػػتراتجٓة الىحػػػػور والصػػػػرفْ تعػػػػد هرحمػػػػة تػػػػاتْ بعػػػػد هرحمػػػػة اإلسػػػػتراتجٓة 

 الهعجهٓة هها ٓعىْ أف اإلستراتجٓة الىحور والصرفْ تاثرت بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

رجػع ذلػؾ الحظىا ظٍػور إسػتجابة ضػئٓمة فػْ هسػتو  اإلسػتراتجٓة ال قصصػٓة لمحالػة األولػِ ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المسػاىٓة  لىقص عمِ هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

ػْ أكثػر تعقٓػػد وتحتػاج تحقٓػؽ هسػتو  جٓػد فػْ كػؿ هػػف  لإلسػتراتجٓة القصصػٓة ٌػْ القصػة ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالى    سبة لمقٓهة الهرجعٓةاإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

هف خالؿ ىتائج سػموؾ تغٓٓػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػة عمػِ الخطػػا المػذاف ٓهػثالف 

الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث 

ـ الفػورر إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة األولِ لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍػ

 لحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر.والكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات ا
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 3بالنسبة لمحالة  .3

وؿ دج

نتائج 

لمػػػػػػػػػتحا

صػػػػػػػػػػػػػؿ 

عميها 

 3 لمحالة

 

 

 

 التحميؿ الكمي   

  هستو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ تػـ تطبٓػؽ إختبػارولقٓاس 

O52 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ 

ْ كالتالْ أر إستطاع الىجاح فْ تعٓف إحدا عشػرة صػور هػف أصػؿ السػبعة  (L=17/11) ٌو

سػتو  الحالػة فػْ إسػتعهاؿ ٌػذي  عشر صورة الخاصة باإلسػتراتجٓة الهعجهٓػة وهىػً تبػٓف أف  ه

  . اإلستراتٓجٓة كاف جٓد

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(3) 

 

11 13 7 31 16 47 20 76,19 3,81 12 5 
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ػػْ كالتػػالْ عشػػرة صػػور هػػف أصػػؿ  ثالثػػةأر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف (M-S=13/23) ٌو

الػػثالث والعشػػٓرف صػػورة الخاصػػة باإلسػػتراتجٓة الهعجهٓػػة وهىػػً تبػػٓف أف  هسػػتو  الحالػػة فػػْ 

  . إستعهاؿ ٌذي  اإلستراتٓجٓة كاف دوف الهتوسط

 لىتػػائج الهوضػػحة فػػْ الجػػدوؿ ٓظٍػػر لىػػا أف اسػػتعهاؿ األسػػتراتٓجٓة  القصصػػٓةهػػف خػػالؿ ا

(C=7/12) حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف الػػْ سػػبعة صػػور هػػف أصػػؿ اثىتػػا عشػػر صػػورة

 الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة هها ٓظٍر ضعؼ كبٓر عمِ هستو  ٌذي اإلستراتجٓة.

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للكفٍػـ اللهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=31 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=47الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 .نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (3)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أف اسػػتعهالً لمهسػػتو  الهعجهػػْ كػػاف جٓػػد 3الحظىػػا فػػْ تحمٓمىػػا لمهعطٓػػات الكهػػْ لمحالػػة )

وذلؾ ٓرجع الِ التواصؿ هع األخٓرف وقد ٓرجػع سػبب اسػتعهاؿ الجٓػد لمهسػتو  الهعجهػْ ٌػو 

التفاعؿ فقػط هػع الهحػٓط العػائمْ لكػف بشػكؿ بسػٓط والهالحػظ أىً لدًٓ القدرت عمِ التواصؿ و 

أٓضػػا أىػػً قػػد تحصػػؿ عمػػِ الػػدعـ العػػائمْ لتحسػػٓف الهسػػتو  الهعجهػػْ  والقٓػػاـ الهبكػػر بعهمٓػػة 

فٍْ وخاصػػػة إسػػػتراتجٓات الػػػزرع القػػػوقعْ حٓػػػث ٓمعػػػب دورا فػػػْ تػػػدعٓـ إسػػػتراتجٓات الفٍػػػـ الشػػػ

 الهعجهٓة .

شػػػكال  23هػػػف أصػػػؿ  13( تعػػػٓف 3عة الحالػػػة )سػػػجمىا ىقػػػص فػػػْ اإلسػػػتجابات حٓػػػث اسػػػتطا

هقدها لٍذي الحالة تعد ٌذي اإلستجابة هتوسطة الىتائج لكوف الحالة صغٓر السف عمػِ اإلىشػاء 

الىحػػور والصػػرفْ وتعتبػػر ٌػػذي اإلسػػتراتجٓة أكثػػر تعقٓػػد وهرحمػػة إكتسػػاب اإلسػػتراتجٓة الىحػػور 

ف اإلسػتراتجٓة الىحػور والصرفْ تعد هرحمة تاتْ بعد هرحمة اإلستراتجٓة الهعجهٓة ههػا ٓعىػْ أ

 . والصرفْ تاثرت بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة 

رجػع ذلػؾ  الحظىا ظٍػور إسػتجابة ضػئٓمة فػْ هسػتو  اإلسػتراتجٓة القصصػٓة لمحالػة األولػِ ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المسػاىٓة  لىقص عمِ هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

ػْ أكثػر تعقٓػػد وتحتػاج تحقٓػؽ هسػتو  جٓػد فػْ كػؿ هػػف لإلسػتراتجٓة القصصػٓة ٌػْ القصػة  ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالىسبة لمقٓهة الهرجعٓة  . اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو
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هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث  الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع

إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة األولِ لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍػـ الفػورر 

 والكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

  :4بالنسبة لمحالة  .4

 4 لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

 

 

 

    التحميؿ الكمي

  ولقٓاس هستو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

O52 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ 

أر إستطاع الىجاح فْ تعٓف ثهاىٓة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=12/17) حٓث لدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(4) 

 

12 8 3 23 24 47 16 77 7 18 4 
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ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػػٓف ثهاىٓػػة صػػور هػػف أصػػػؿ  (M-S=8/23) الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .  الثالثة وعشروف صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف 

حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال سػػتة صػػور هػػف أصػػؿ إثىتػػا عشػػر (C=3/12) ٓسػػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة .

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػػتو  الهرجعػػْ  نتباي عرة همفتة لإلىوَبصN1=23 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=47الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (4)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 4الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقػص التواصػؿ هػع األخػٓرٓف وقػد ٓرجػع سػبب تعرفػً عمػِ 

الكػػالـ عمػػِ هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو إقتصػػار قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ والتفاعػػؿ فقػػط هػػع الهحػػٓط 

والقٓػػػاـ الهبكػػػر بعهمٓػػػة الػػػزرع القػػػوقعْ حٓػػػث ٓمعػػػب دخولػػػً دورا فػػػْ العػػػائمْ وخصوصػػػا األـ  

 تدعٓـ إستراتجٓات الفٍـ الشفٍْ و خاصة إستراتجٓات الهعجهٓة  

( عمػػِ ثمػػث القػػٓـ الهرجعٓػػة لإلختبػػار و 4سػػجمىا ىقػػص فػػْ اإلسػػتجابات حٓػػث تعػػرؼ الحالػػة )

ىشاء الىحػور و الصػرفْ تعد ٌذي اإلستجابة ضعٓفة الىتائج لكوف الحالة صغٓر السف عمِ اإل

وتعتبػػػر ٌػػػذي اإلسػػػتراتجٓة أكثػػػر تعقٓػػػد و هرحمػػػة إكتسػػػاب اإلسػػػتراتجٓة الىحػػػور و الصػػػرفْ تعػػػد 

هرحمػػة تػػاتْ بعػػد هرحمػػة اإلسػػتراتجٓة الهعجهٓػػة ههػػا ٓعىػػْ أف اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ 

 تاثرت بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

تراتجٓة القصصػٓة لمحالػة األولػِ و ٓرجػع ذلػؾ الحظىا ظٍور إستجابة ضئٓمة فْ هستو  اإلس

ػػػة و أٓضػػػا إلعتبػػػار أف الوحػػػدة  لػػػىقص عمػػػِ هسػػػتو  كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

المسػػاىٓة لإلسػػتراتجٓة القصصػػٓة ٌػػْ القصػػة و ٌػػْ أكثػػر تعقٓػػد و تحتػػاج تحقٓػػؽ هسػػتو  جٓػػد 

ػػػة لٓكػػػوف هسػػػتو  ٌػػػذي اإلسػػػ تراتجٓة جٓػػػد بالىسػػػبة فػػػْ كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

 لمقٓهة الهرجعٓة
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هػػػف خػػػالؿ ىتػػػائج سػػػموؾ تغٓٓػػػر التعٓػػػٓف و التصػػػحٓح الػػػذاتْ و الهواظبػػػة عمػػػِ الخطػػػػا الػػػذٓف 

ٓهثموف الفٍـ الكمْ الحظىا إىخفاض بالهقاربة هع الفٍػـ الفػورر أر ٌىػاؾ عالقػة طردٓػة حٓػث 

اض طفٓػؼ فػْ الفٍػـ الفػورر إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة األولِ لدٓػً إىخفػ

ىخفػػاض فػػْ الفٍػػـ الكمػػْ بحٓػػث تتػػاثر ٌػػذي األخٓػػر بػػالتغٓرات الحاصػػمة عمػػِ هسػػتو  الفٍػػـ  وا 

 الفورر
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  :5بالنسبة لمحالة  .5

نتائج  وؿ دج

 5لمحالةعميها لمتحصؿ ا

    التحميؿ الكمي

  ولقٓاس هستو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

O52 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ 

صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر  11أر إسػتطاع الىجػاح فػْ تعػٓف   (L=11/17) حٓػث لػدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

صػػور هػػف أصػػؿ  14ٓف  أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػ (M-S=14/23) الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .  الثالثة وعشروف صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(5) 

 

11 14 4 21 24 45 16 77 7 18 9 



175 
 

وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة 

 (C=4/12) ٓساور

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه 

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=21 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=45الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (5)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 

 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 5الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقػص التواصػؿ هػع األخػٓرٓف وقػد ٓرجػع سػبب تعرفػً عمػِ 
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الكػػالـ عمػػِ هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو إقتصػػار قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ والتفاعػػؿ فقػػط هػػع الهحػػٓط 

لعػػػائمْ وخصوصػػػا األـ  والتػػػػاخر فػػػْ القٓػػػاـ بعهمٓػػػػة الػػػزرع القػػػوقعْ بحٓػػػػث اإلجػػػراء الهبكػػػػر ا

 .فٍْ و خاصة إستراتجٓات الهعجهٓةلمعهمٓة لً دورا فْ تدعٓـ إستراتجٓات الفٍـ الش

( عمِ ثمث القٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار وتعػد 5سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓث تعرؼ الحالة )

الىتػػائج لكػػوف الحالػػة صػػغٓر السػػف عمػػِ اإلىشػػاء الىحػػور و الصػػرفْ  ٌػػذي اإلسػػتجابة ضػػعٓفة

 .وتعتبر ٌذي اإلستراتجٓة أكثر تعقٓد 

رجػع ذلػؾ  الحظىا ظٍػور إسػتجابة ضػئٓمة فػْ هسػتو  اإلسػتراتجٓة القصصػٓة لمحالػة األولػِ ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المسػاىٓ ة لىقص عمِ هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

ػْ أكثػر تعقٓػػد وتحتػاج تحقٓػؽ هسػتو  جٓػد فػْ كػؿ هػػف  لإلسػتراتجٓة القصصػٓة ٌػْ القصػة ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالىسبة لمقٓهة الهرجعٓة  اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

مػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث الفٍػػػػـ الك

 إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة األولِ لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍـ 

 الفورر والكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر
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  :6بالنسبة لمحالة   .1

 6 لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

 

 

 

 

    التحميؿ الكمي

  ولقٓاس هستو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

O52  الهوضحة فْ الجدوؿوهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج 

أر إسػتطاع الىجػاح فػْ تعػٓف ثهاىٓػة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=8/17) حٓػث لػدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

ػػػة _ هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػ   تراتٓجٓة الىحٓو

 أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف ثهاىٓػػة صػػور هػػف أصػػؿ  (M-S=8/23) الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .  الثالثة و عشروف صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(6) 

 

13 14 5 33 15 48 9 79 12 10 3 
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وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة 

لىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال سػػتة صػػور هػػف أصػػؿ إثىتػػا عشػػر حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع ا(C=6/12) ٓسػػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػػتو  الهرجعػػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَبصN1=22 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=39الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (6)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 6الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقػص التواصػؿ هػع األخػٓرٓف وقػد ٓرجػع سػبب تعرفػً عمػِ 

الكػػالـ عمػػِ هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو إقتصػػار قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ والتفاعػػؿ فقػػط هػػع الهحػػٓط 

لقٓػػاـ بعهمٓػػة الػػزرع القػػوقعْ بحٓػػث اإلجػػراء الهبكػػر لمعهمٓػػة لػػً دورا فػػْ العػػائمْ  والتػػاخر فػػْ ا

 تدعٓـ إستراتجٓات الفٍـ الشفٍْ وخاصة إستراتجٓات الهعجهٓة  

( عمِ ثمث القٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار وتعػد 6سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓث تعرؼ الحالة )

مػػػِ اإلىشػػػاء الىحػػػور والصػػػرفْ ٌػػػذي اإلسػػػتجابة ضػػػعٓفة الىتػػػائج لكػػػوف الحالػػػة صػػػغٓر السػػػف ع

وتعتبر ٌذي اإلستراتجٓة أكثر تعقٓد وهرحمة إكتساب اإلستراتجٓة الىحػور والصػرفْ تعػد هرحمػة 

تػػػاتْ بعػػػد هرحمػػػة اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة ههػػػا ٓعىػػػْ أف اإلسػػػتراتجٓة الىحػػػور والصػػػرفْ تػػػاثرت 

 بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

رجػع ذلػؾ الحظىا ظٍػور إسػتجابة ضػئٓمة فػْ هسػتو  اإل سػتراتجٓة القصصػٓة لمحالػة األولػِ ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المسػاىٓة  لىقص عمِ هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

لإلسػػتراتجٓة القصصػػٓة ٌػػْ القصػػة و ٌػػْ أكثػػر تعقٓػػد و تحتػػاج تحقٓػػؽ هسػػتو  جٓػػد فػػْ كػػؿ 

ػػػػة لٓكػػػػوف هسػػػػتو  ٌػػػػذي اإلسػػػػترا تجٓة جٓػػػػد بالىسػػػػبة لمقٓهػػػػة هػػػػف اإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة والىحٓو

 الهرجعٓة
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هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث 

كؿ هف الفٍػـ الفػورر  إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة األولِ لدًٓ إىخفاض فْ

 والكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر

 عينة الصمـ

 :1بالنسبة لمحالة  .2

 1لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

التح

ليػػػػؿ 

الكػم

  ي

  

 O52  ولقٓػاس هسػتو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الصػهـ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(1) 10 5 3 18 25 43 18 73 9 18 9 
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أر إستطاع الىجاح فْ تعٓف ثهاىٓة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=10/17) حٓث لدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

 أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف خهسػػة صػػور هػػف أصػػؿ  (M-S=5/23)الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .الثالثة وعشروف صورة الخاصة ب  االستراتجٓة الىحٓو

وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة 

شػػر حٓػػث لػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال ثالثػػة صػػور هػػف أصػػؿ إثىتػػا ع(C=3/12) ٓسػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=18 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=43الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ
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 (1)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 

 

 

 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 7الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقػص التواصػؿ هػع األخػٓرٓف وقػد ٓرجػع سػبب تعرفػً عمػِ 

الكػػالـ عمػػِ هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو إقتصػػار قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ و التفاعػػؿ فقػػط هػػع الهحػػٓط 

الهحددٓف  والتاخر فْ القٓاـ بعهمٓػة الػزرع القػوقعْ بحٓػث اإلجػراء  العائمْ وبعض األشخاص

الهبكر لمعهمٓة لً حٓػث ٓمعػب دورا فػْ تػدعٓـ إسػتراتجٓات الفٍػـ الشػفٍْ وخاصػة إسػتراتجٓات 

 الهعجهٓة  
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( عمِ ثمث القٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار وتعػد 7سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓث تعرؼ الحالة )

الىتػػائج لكػػوف الحالػػة صػػغٓر السػػف عمػػِ اإلىشػػاء الىحػػور و الصػػرفْ  ٌػػذي اإلسػػتجابة ضػػعٓفة

وتعتبر ٌذي اإلستراتجٓة أكثر تعقٓد وهرحمة إكتساب اإلستراتجٓة الىحػور والصػرفْ تعػد هرحمػة 

تػػػاتْ بعػػػد هرحمػػػة اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة ههػػػا ٓعىػػػْ أف اإلسػػػتراتجٓة الىحػػػور والصػػػرفْ تػػػاثرت 

 بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

رجػع ذلػؾ الحظى ا ظٍػور إسػتجابة ضػئٓمة فػْ هسػتو  اإلسػتراتجٓة القصصػٓة لمحالػة األولػِ ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المسػاىٓة  لىقص عمِ هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

ػْ أكثػر تعقٓػػد وتحتػاج تحقٓػؽ هسػتو  جٓػد فػْ كػؿ هػػف  لإلسػتراتجٓة القصصػٓة ٌػْ القصػة ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالىسبة لمقٓهة الهرجعٓةاإلستراتجٓة الهعجهٓة و   الىحٓو

هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث 

أف الحالة األولِ لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍػـ الفػورر إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف 

 والكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر .
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  :2بالنسبة لمحالة  .3

 2لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

 

 

 

    التحميؿ الكمي

 O52  ولقٓػاس هسػتو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الصػهـ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ

أر إسػتطاع الىجػاح فػْ تعػٓف خهسػة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=5/17) حٓث لػدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

  . اإلستراتٓجٓة  كاف ضعٓؼ

ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

 أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف سػػبعة صػػور هػػف أصػػؿ  (M-S=7/23) الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .  الثالثة وعشروف صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

 

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(2) 

 

5 7 4 16 27 43 22 75 3 18 9 
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وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة 

 حٓػث لػػـ ٓسػتطع الىجػاح فػػْ تعػٓف إال أربعػة صػور هػػف أصػؿ إثىتػا عشػػر(C=4/12) ٓسػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=16 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

اض إىخفػػفٍىاك  N2=43الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (2)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 8الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقص التواصؿ هع األخٓرٓف وقد ٓرجع سبب إىخفػاظ عمػِ 

هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو عػػدـ قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ والتفاعػػؿ هػػع األخٓرف وعػػدـ إلحاقػػً بهدرسػػة 

دٓـ الػػػػػدعـ والهسػػػػػاعدة الهىاسػػػػػبة لػػػػػً  بحٓػػػػػث ٓمعػػػػػب دورا فػػػػػْ تػػػػػدعٓـ أطفػػػػػاؿ الصػػػػػـ وعػػػػػدـ تقػػػػػ

 إستراتجٓات الفٍـ الشفٍْ و خاصة إستراتجٓات الهعجهٓة  

( عمِ ثمث القٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار وتعػد 8سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓث تعرؼ الحالة )

حػػور و الصػػرفْ ٌػػذي اإلسػػتجابة ضػػعٓفة الىتػػائج لكػػوف الحالػػة صػػغٓر السػػف عمػػِ اإلىشػػاء الى

وتعتبر ٌذي اإلستراتجٓة أكثر تعقٓد وهرحمة إكتساب اإلستراتجٓة الىحػور والصػرفْ تعػد هرحمػة 

تػػػاتْ بعػػػد هرحمػػػة اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة ههػػػا ٓعىػػػْ أف اإلسػػػتراتجٓة الىحػػػور والصػػػرفْ تػػػاثرت 

 بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

رجػػع ذلػػؾ لػػىقص عمػػِ الحظىػػا ظٍػػور إسػػتجابة ضػػئٓمة فػػْ هسػػتو  اإلسػػتراتجٓة القص صػػٓة ٓو

ة وأٓضا إلعتبار أف الوحدة المساىٓة لإلسػتراتجٓة  هستو  كؿ هف اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو

ػْ أكثػػر تعقٓػػد وتحتػػاج تحقٓػؽ هسػػتو  جٓػػد فػْ كػػؿ هػػف اإلسػػتراتجٓة  القصصػٓة ٌػػْ القصػػة ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالىسبة لمقٓهة الهرج  عٓةالهعجهٓة والىحٓو

هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث 
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إىخفاض لمفٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍـ الفػورر والكمػْ 

 ر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورربحٓث تتاث

  :3بالنسبة لمحالة  .4

 3لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

  

 

 

 

    التحميؿ الكمي

 O52  العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الصػهـ تػـ تطبٓػؽ إختبػار ولقٓػاس هسػتو  الفٍػـ لػد  أفػراد

 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ

أر إستطاع الىجاح فْ تعٓف ثهاىٓة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=13/17) حٓث لدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . راتٓجٓة  كاف هتوسطاإلست

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(3) 

 

13 9 7 29 3 32 83 13 4 15 5 
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ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

 أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف ثهاىٓػػة صػػور هػػف أصػػؿ  (M-S=9/23) الصػػرفٓة  ٓسػػاور

ة _ الصرفٓة .  الثالثة و عشروف صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

ة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة  القصصػػػٓة وهػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػح

حٓػث لػػـ ٓسػتطع الىجػاح فػػْ تعػٓف إال سػبعة صػور هػػف أصػؿ إثىتػا عشػػر (C=7/12) ٓسػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=29 ضفرّ هىخوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=32الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (3)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أىً ٓبدر ىقػص فػْ فٍػـ كػالـ األخػٓرٓف عمػِ 9الحظىا فْ تحمٓمىا لمهعطٓات الكهْ لمحالة )

الهستو  الهعجهْ وذلؾ ٓرجع الِ ىقػص التواصػؿ هػع األخػٓرٓف وقػد ٓرجػع سػبب تعرفػً عمػِ 

الكػػالـ عمػػِ هسػػتو  الهعجهػػْ ٌػػو إقتصػػار قدرتػػً عمػػِ التواصػػؿ و التفاعػػؿ فقػػط هػػع الهحػػٓط 

لعػػػػائمْ وخصوصػػػػا األـ  واإللتحػػػػاؽ الهتػػػػاخر بالهدرسػػػػة الخاصػػػػة بالصػػػػـ وعػػػػدـ توجٓػػػػً إلػػػػِ ا

األخصائْ األرطوفوىْ بصفة هىتظهػة حٓػث ٓمعػب دورا فػْ تػدعٓـ إسػتراتجٓات الفٍػـ الشػفٍْ 

 و خاصة إستراتجٓات الهعجهٓة  .

بػار وتعػد ( عمِ ثمث القٓـ الهرجعٓػة لإلخت9سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓث تعرؼ الحالة )

ٌػػػذي اإلسػػػتجابة ضػػػعٓفة الىتػػػائج لكػػػوف الحالػػػة صػػػغٓر السػػػف عمػػػِ اإلىشػػػاء الىحػػػور والصػػػرفْ 

وتعتبر ٌذي اإلستراتجٓة أكثر تعقٓد وهرحمة إكتساب اإلستراتجٓة الىحػور والصػرفْ تعػد هرحمػة 

تػػػاتْ بعػػػد هرحمػػػة اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة ههػػػا ٓعىػػػْ أف اإلسػػػتراتجٓة الىحػػػور والصػػػرفْ تػػػاثرت 

 اإلستراتجٓة الهعجهٓة . بضعؼ

رجػع ذلػػؾ لػػىقص  الحظىػا ظٍػػور إسػتجابة ضػػئٓمة فػْ هسػػتو  اإلسػػتراتجٓة القصصػٓة لمحالػػة ٓو

ػػػة وأٓضػػػا إلعتبػػػار أف الوحػػػدة المسػػػاىٓة  عمػػػِ هسػػػتو  كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة والىحٓو

ػْ أكثػر تعقٓػػد وتحتػاج تحقٓػؽ هسػتو  جٓػد فػْ كػؿ هػػف  لإلسػتراتجٓة القصصػٓة ٌػْ القصػة ٌو

ة لٓكوف هستو  ٌذي اإلستراتجٓة جٓد بالىسبة لمقٓهة الهرجعٓة .  اإلستراتجٓة الهعجهٓة والىحٓو
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هػف خػالؿ ىتػائج سػموؾ تغٓٓػػر التعٓػٓف والتصػحٓح الػذاتْ والهواظبػػة عمػِ الخطػػا الػذٓف ٓهثمػػوف 

الفٍػػػػـ الكمػػػػْ الحظىػػػػا إىخفػػػػاض بالهقاربػػػػة هػػػػع الفٍػػػػـ الفػػػػورر أر ٌىػػػػاؾ عالقػػػػة طردٓػػػػة حٓػػػػث 

فٍـ الفورر وهف ٌىا ٓبٓف أف الحالة لدًٓ إىخفاض فْ كؿ هف الفٍـ الفػورر والكمػْ إىخفاض لم

 بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر .

  :4بالنسبة لمحالة  .5

 4 لمحالة عميها لمتحصؿا النتائج وؿدج

 

 

 

    التحميؿ الكمي

 O52  ولقٓػاس هسػتو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الصػهـ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

  وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ

أر إستطاع الىجاح فْ تعٓف ثهاىٓة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=12/17) حٓث لدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(4) 

 

12 12 8 32 10 39 50 20 30 18 9 
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ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

 الصرفٓة  ٓساور

 (M-S=12/23)  أر إستطاع الىجاح فػْ تعػٓف ثهاىٓػة صػور هػف أصػؿ الثالثػة و عشػروف 

ة _ الصرفٓة .  صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

و هػػف خػػالؿ الىتػػائج الهوضػػحة فػػْ الجػػدوؿ ٓظٍػػر لىػػا أف إسػػتعهاؿ األسػػتراتٓجٓة  القصصػػٓة 

حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال سػػتة صػػور هػػف أصػػؿ إثىتػػا عشػػر (C=8/12) ٓسػػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=32 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=39الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ
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 (4)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 

 التحميؿ الكيفي    

( أىػػً ٓبػػدر ىقػػص فػػْ فٍػػـ كػػالـ األخػػٓرٓف 10الحظىػػا فػػْ تحمٓمىػػا لمهعطٓػػات الكهػػْ لمحالػػة )

عمػػِ الهسػػتو  الهعجهػػْ و ذلػػػؾ ٓرجػػع الػػِ ىقػػػص التواصػػؿ هػػع األخػػػٓرٓف و قػػد ٓرجػػع سػػػبب 

تعرفً عمِ الكالـ عمِ هستو  الهعجهْ ٌو إقتصار قدرتً عمِ التواصؿ و التفاعؿ فقط هػع 

ا وجْ لمهعػػاقٓف الهحػػٓط العػػائمْ و خصوصػػا األـ و اإللتحػػاؽ الهتػػاخر بػػالهركز الىفسػػْ البٓػػد

حركٓػػا حٓػػػث ٓمعػػػب دخولػػػً دورا فػػػْ تػػػدعٓـ إسػػػتراتجٓات الفٍػػػـ الشػػػفٍْ و خاصػػػة إسػػػتراتجٓات 

 الهعجهٓة  

( عمػِ ثمػث القػٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار و 10سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓػث تعػرؼ الحالػة )

الصػرفْ  تعد ٌذي اإلستجابة ضعٓفة الىتائج لكوف الحالة صغٓر السف عمِ اإلىشاء الىحػور و

و تعتبػػر ٌػػذي اإلسػػتراتجٓة أكثػػر تعقٓػػد و هرحمػػة إكتسػػاب اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ تعػػد 

هرحمػػة تػػاتْ بعػػد هرحمػػة اإلسػػتراتجٓة الهعجهٓػػة ههػػا ٓعىػػْ أف اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ 

 تاثرت بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

ٓة لمحالػة األولػِ و ٓرجػع ذلػؾ الحظىا ظٍور إستجابة ضئٓمة فْ هستو  اإلستراتجٓة القصصػ

ػػػة و أٓضػػػا إلعتبػػػار أف الوحػػػدة  لػػػىقص عمػػػِ هسػػػتو  كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

المسػػاىٓة لإلسػػتراتجٓة القصصػػٓة ٌػػْ القصػػة و ٌػػْ أكثػػر تعقٓػػد و تحتػػاج تحقٓػػؽ هسػػتو  جٓػػد 
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ػػػة لٓكػػػوف هسػػػتو  ٌػػػذي اإلسػػػتراتجٓة جٓػػػد ب الىسػػػبة فػػػْ كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

 لمقٓهة الهرجعٓة

هػػػف خػػػالؿ ىتػػػائج سػػػموؾ تغٓٓػػػر التعٓػػػٓف و التصػػػحٓح الػػػذاتْ و الهواظبػػػة عمػػػِ الخطػػػػا الػػػذٓف 

ٓهثموف الفٍـ الكمْ الحظىا إىخفاض بالهقاربة هع الفٍػـ الفػورر أر ٌىػاؾ عالقػة طردٓػة حٓػث 

الفٍػػػـ إىخفػػػاض لمفٍػػػـ الفػػػورر و هػػػف ٌىػػػا ٓبػػػٓف أف الحالػػػة األولػػػِ لدٓػػػً إىخفػػػاض فػػػْ كػػػؿ هػػػف 

 الفورر و الكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر

  :5بالنسبة لمحالة  .6

 5لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

    التحميؿ الكمي

 O52  ولقٓػاس هسػتو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الصػهـ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(5) 

 

12 12 10 32 10 42 50 20 30 16 7 
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أر إستطاع الىجاح فْ تعٓف ثهاىٓة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=12/17) حٓث لدٓىا

الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

 الصرفٓة  ٓساور

 (M-S=12/23)  أر إستطاع الىجاح فػْ تعػٓف ثهاىٓػة صػور هػف أصػؿ الثالثػة و عشػروف 

ة _ الصر   فٓة .صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

و هػػف خػػالؿ الىتػػائج الهوضػػحة فػػْ الجػػدوؿ ٓظٍػػر لىػػا أف إسػػتعهاؿ األسػػتراتٓجٓة  القصصػػٓة 

حٓػث لػـ ٓسػتطع الىجػاح فػْ تعػٓف إال سػتة صػور هػف أصػؿ إثىتػا عشػر (C=10/12) ٓسػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=32 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض فٍىاك  N2=42الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ
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 (5)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 

 التحميؿ الكيفي    

( أىػػً ٓبػػدر ىقػػص فػػْ فٍػػـ كػػالـ األخػػٓرٓف 11الحظىػػا فػػْ تحمٓمىػػا لمهعطٓػػات الكهػػْ لمحالػػة )

عمػػِ الهسػػتو  الهعجهػػْ و ذلػػػؾ ٓرجػػع الػػِ ىقػػػص التواصػػؿ هػػع األخػػػٓرٓف و قػػد ٓرجػػع سػػػبب 

تعرفً عمِ الكالـ عمِ هستو  الهعجهْ ٌو إقتصار قدرتً عمِ التواصؿ و التفاعؿ فقط هػع 

ا وجْ لمهعػػاقٓف الهحػػٓط العػػائمْ و خصوصػػا األـ و اإللتحػػاؽ الهتػػاخر بػػالهركز الىفسػػْ البٓػػد

حركٓػػا حٓػػػث ٓمعػػػب دخولػػػً دورا فػػػْ تػػػدعٓـ إسػػػتراتجٓات الفٍػػػـ الشػػػفٍْ و خاصػػػة إسػػػتراتجٓات 

 الهعجهٓة  

( عمػِ ثمػث القػٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار و 11سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓػث تعػرؼ الحالػة )

الصػرفْ  تعد ٌذي اإلستجابة ضعٓفة الىتائج لكوف الحالة صغٓر السف عمِ اإلىشاء الىحػور و

و تعتبػػر ٌػػذي اإلسػػتراتجٓة أكثػػر تعقٓػػد و هرحمػػة إكتسػػاب اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ تعػػد 
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هرحمػػة تػػاتْ بعػػد هرحمػػة اإلسػػتراتجٓة الهعجهٓػػة ههػػا ٓعىػػْ أف اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ 

 تاثرت بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

ٓة لمحالػة األولػِ و ٓرجػع ذلػؾ الحظىا ظٍور إستجابة ضئٓمة فْ هستو  اإلستراتجٓة القصصػ

ػػػة و أٓضػػػا إلعتبػػػار أف الوحػػػدة  لػػػىقص عمػػػِ هسػػػتو  كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

المسػػاىٓة لإلسػػتراتجٓة القصصػػٓة ٌػػْ القصػػة و ٌػػْ أكثػػر تعقٓػػد و تحتػػاج تحقٓػػؽ هسػػتو  جٓػػد 

ػػػة لٓكػػػوف هسػػػتو  ٌػػػذي اإلسػػػتراتجٓة جٓػػػد ب الىسػػػبة فػػػْ كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

 لمقٓهة الهرجعٓة

هػػػف خػػػالؿ ىتػػػائج سػػػموؾ تغٓٓػػػر التعٓػػػٓف و التصػػػحٓح الػػػذاتْ و الهواظبػػػة عمػػػِ الخطػػػػا الػػػذٓف 

ٓهثموف الفٍـ الكمْ الحظىا إىخفاض بالهقاربة هع الفٍػـ الفػورر أر ٌىػاؾ عالقػة طردٓػة حٓػث 

الفٍػػػـ إىخفػػػاض لمفٍػػػـ الفػػػورر و هػػػف ٌىػػػا ٓبػػػٓف أف الحالػػػة األولػػػِ لدٓػػػً إىخفػػػاض فػػػْ كػػػؿ هػػػف 

 الفورر و الكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر
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  :6بالنسبة لمحالة  .7

   6 لمحالة عميها لمتحصؿا نتائج وؿدج

    التحميؿ الكمي

 O52  ولقٓػاس هسػتو  الفٍػـ لػد  أفػراد العٓىػة الهتهثػؿ فػْ أطفػاؿ الصػهـ تػـ تطبٓػؽ إختبػار

 وهف خاللً تحصمىا عمِ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ

أر إسػتطاع الىجػاح فػْ تعػٓف ثهاىٓػة صػور هػف أصػؿ السػبعة عشػر   (L=5/17) حٓػث لػدٓىا

صػػػػورة الخاصػػػػة باإلسػػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػػة وهىػػػػً تبػػػػٓف أف  هسػػػػتو  الحالػػػػة فػػػػْ إسػػػػتعهاؿ ٌػػػػذي  

   . اإلستراتٓجٓة  كاف هتوسط

ػػػة _    هػػػف خػػػالؿ الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ الجػػػدوؿ ٓظٍػػػر لىػػػا أف إسػػػتعهاؿ األسػػػتراتٓجٓة الىحٓو

 الصرفٓة  ٓساور

 D1 N1 

 

 

D2 N2 P A- C C- D DA1 DA2 

 L M-S C 

(6) 

 

5 7 4 16 27 43 22 75 3 17 9 
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 (M-S=7/23)  أر إسػػتطاع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف ثهاىٓػػة صػػور هػػف أصػػؿ الثالثػػة و عشػػروف 

ة _ الصرفٓة .  صورة الخاصة باالستراتجٓة الىحٓو

و هػػف خػػالؿ الىتػػائج الهوضػػحة فػػْ الجػػدوؿ ٓظٍػػر لىػػا أف إسػػتعهاؿ األسػػتراتٓجٓة  القصصػػٓة 

تػػا عشػػر حٓػػث لػػـ ٓسػػتطع الىجػػاح فػػْ تعػػٓف إال سػػتة صػػور هػػف أصػػؿ إثى(C=4/12) ٓسػػاور

 صورة الخاصة باالستراتجٓة القصصٓة 

لىا أو  رٍظٓ  (N2) َ (N1) نه للك مالقٍلهسػتو   profil ىػْالبٓاالهخطػط خالؿ  نه

ّ ذاللهسػتو  الهرجعػْ  نرة همفتة لإلىتباي عوَ بصN1=22 ضرّ هىخفوالف مُ الفٍوهست

إىخفػػاض ك فٍىا N2=43الكمْ مالفٍٓخػػص أها فٓها   نالس سىففػػْ  نهىػػً ارو فًٓ أقوٓك

 . نالس سىف ناو هرو فًٓ األقوّ ٓكذالعادّ الالهستو   نع لضئٓ

 

 (6)لمحالة    N1 N2لمستوى الفهـ لكؿ مف  profilمخطط البياني 
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 التحميؿ الكيفي    

( أىػػً ٓبػػدر ىقػػص فػػْ فٍػػـ كػػالـ األخػػٓرٓف 12الحظىػػا فػػْ تحمٓمىػػا لمهعطٓػػات الكهػػْ لمحالػػة )

عمػػِ الهسػػتو  الهعجهػػْ و ذلػػػؾ ٓرجػػع الػػِ ىقػػػص التواصػػؿ هػػع األخػػػٓرٓف و قػػد ٓرجػػع سػػػبب 

تعرفً عمِ الكالـ عمِ هستو  الهعجهْ ٌو إقتصار قدرتً عمِ التواصؿ و التفاعؿ فقط هػع 

ا وجْ لمهعػػاقٓف الهحػػٓط العػػائمْ و خصوصػػا األـ و اإللتحػػاؽ الهتػػاخر بػػالهركز الىفسػػْ البٓػػد

حركٓػػا حٓػػػث ٓمعػػػب دخولػػػً دورا فػػػْ تػػػدعٓـ إسػػػتراتجٓات الفٍػػػـ الشػػػفٍْ و خاصػػػة إسػػػتراتجٓات 

 الهعجهٓة  

( عمػِ ثمػث القػٓـ الهرجعٓػة لإلختبػار و 12سجمىا ىقص فْ اإلستجابات حٓػث تعػرؼ الحالػة )

الصػرفْ  تعد ٌذي اإلستجابة ضعٓفة الىتائج لكوف الحالة صغٓر السف عمِ اإلىشاء الىحػور و

و تعتبػػر ٌػػذي اإلسػػتراتجٓة أكثػػر تعقٓػػد و هرحمػػة إكتسػػاب اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ تعػػد 

هرحمػػة تػػاتْ بعػػد هرحمػػة اإلسػػتراتجٓة الهعجهٓػػة ههػػا ٓعىػػْ أف اإلسػػتراتجٓة الىحػػور و الصػػرفْ 

 تاثرت بضعؼ اإلستراتجٓة الهعجهٓة

ٓة لمحالػة األولػِ و ٓرجػع ذلػؾ الحظىا ظٍور إستجابة ضئٓمة فْ هستو  اإلستراتجٓة القصصػ

ػػػة و أٓضػػػا إلعتبػػػار أف الوحػػػدة  لػػػىقص عمػػػِ هسػػػتو  كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

المسػػاىٓة لإلسػػتراتجٓة القصصػػٓة ٌػػْ القصػػة و ٌػػْ أكثػػر تعقٓػػد و تحتػػاج تحقٓػػؽ هسػػتو  جٓػػد 

ػػػة لٓكػػػوف هسػػػتو  ٌػػػذي اإلسػػػتراتجٓة جٓػػػد ب الىسػػػبة فػػػْ كػػػؿ هػػػف اإلسػػػتراتجٓة الهعجهٓػػػة و الىحٓو

 لمقٓهة الهرجعٓة
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هػػػف خػػػالؿ ىتػػػائج سػػػموؾ تغٓٓػػػر التعٓػػػٓف و التصػػػحٓح الػػػذاتْ و الهواظبػػػة عمػػػِ الخطػػػػا الػػػذٓف 

ٓهثموف الفٍـ الكمْ الحظىا إىخفاض بالهقاربة هع الفٍػـ الفػورر أر ٌىػاؾ عالقػة طردٓػة حٓػث 

الفٍػػػـ إىخفػػػاض لمفٍػػػـ الفػػػورر و هػػػف ٌىػػػا ٓبػػػٓف أف الحالػػػة األولػػػِ لدٓػػػً إىخفػػػاض فػػػْ كػػػؿ هػػػف 

 الفورر و الكمْ بحٓث تتاثر ٌذي األخٓر بالتغٓرات الحاصمة عمِ هستو  الفٍـ الفورر

 عمآ نتائج اختبار الفهـ الشفهي التعميؽ 

كاف الٍذؼ هف تطبٓؽ اختبار الفٍـ الشفٍْ عمِ أفػراد العٓىػة ٌػو هسػتو  الفٍػـ عىػدٌـ فػىحف 

ال ىسػػتطٓع تطبٓػػؼ اختبػػار الكتابػػة اف كػػاف الفٍػػـ الشػػفٍْ لػػدٍٓـ ضػػعٓؼ فالمغػػة الهكتوبػػة ٌػػْ 

تداخؿ هعٍا العدٓد هف القدراة   قدرة هعقدة ٓو

ف الػػػػزرع القػػػوقعْ إٓجابٓػػػة فػػػْ ٌػػػػذا وقػػػد كاىػػػت ىتػػػائج كمتػػػا العٓىتػػػػٓف األطفػػػاؿ الصػػػـ والحػػػاهمٓ

هكػػف تطبٓػػؽ اختبػػار  ػػذا ٓتبػػث اىػػً هسػػتو  الفٍػػـ لػػدٍٓـ طبٓعػػْ وال ٓوجػػد أر خمػػؿ ٓو االختبػػار ٌو

 الكتابة عمِ العٓىتٓف .
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 تنظيـ الورقة مقياس الكتابة إختبار في العينة نتائج عرض

 

 

 جدوؿ ٓوضح ىتائج العٓىة فْ إختبارالكتابة هقٓاس تىظٓـ الورقة

 

 

 

  مقياس تنظيـ الورقة

 

طريقة مسؾ 
 القمـ

وضع اليد 
 والمعصـ

إتجاأل  الهامش
 السطور

 الفراغات ضألط القمـ نوع الكتابة

 بيف السطور

 

 المجموع

رقـ  
 الحالة

  ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ

 عينة

 أطفاؿ

 الزرع

 القوقعي

1 0    1  0   0    1   1    2 5 

2  1    2   2   2  1   1    2 11 

3 0    1  0   0   0    1   1  3 

4 0    1  0    1   1   1  0   4 

5 0    1  0   0    1  0   0   2 

6 0    1  0   0    1    2 0   4 

 عينة

 أطفاؿ

 الصمـ

1  1   1   1   1  0    1    2 7 

2 0    1  0   0   0    1  0   2 

3  1    2 0   0    1    2 0   6 

4 0    1   1  0    1   1    2 6 

5 0    1  0   0   0     2 0   3 

6 

 

0    1   1  0   0    1  0   3 
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 عرض نتائج العينة في إختبار الكتابة مقياس تحميؿ الجممة والكممة

 

 تحمٓؿ الجهمة والكمهة جدوؿ ٓوضح ىتائج العٓىة فْ إختبار الكتابة هقٓاس

 

 

  
 الجمؿ بداية

 ونهايتها

 التسمسؿ
 المكاني
 لمكممات
 مف وتنسيقها

 الحجـ حيث

 
 
 بيف الفراغات
 الجمؿ

 
 
 الجمؿ إنهاء

 
 
 الوقؼ عالمات

 
 

 المجموع

رقـ  
 الحالة

  ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ

 عينة
 أطفاؿ
 الزرع
 القوقعي

1 0    1    2 0    1  4 
2   2   2   2  1   1  8 
3   2  1  0   0    1  4 
4 0   0   0   0    1  1 
5 0    1  0   0    1  2 
6 0    1  0   0    1  2 

 عينة
 أطفاؿ
 الصمـ

1  1    2   2  1   1  7 
2   2   2   2 0    1  7 
3   2   2   2 0     2 8 
4 0     2   2 0    1  5 
5   2   2   2 0    1  7 
6 
 

0   0    1   1    2 4 
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عرض وتحميؿ عينة الزرع القػوقعي فػي نتػائج إختبػار الكتابػة مقيػاس مقيػاس تحميػؿ كتابػة 

 الحروؼ

  
 الدرجات / البنود

 عينة أطفاؿ الزرع القوقعي

 مقياس تحميؿ كتابة الحروؼ

 2الحالة  1الحالة 
 

 3الحالة 
 

 4الحالة 
 

 5الحالة 
 

 6الحالة 
 

 ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ

   0 2    1  2   2   2      والربط االستمرارية 1
 2    1   1  2   2    1  الحجـ 2
   0   0   0   0  1   1  حروؼ زيادة أو إبداؿ أو حذؼ 3

  1   1   1    0  1   1  لمحروؼ النقاط إضافة أو حذؼ 4

   0   0  1    0  1   1  الهمزة حرؼ كتابة صعوبة 5

 / ث / ت /ب :الحروؼ كتابة صعوبة 6
 ي / ف

 1   1  0   0   0   0   

   0  1   1    0  1   1  خ / ح / ج :الحروؼ كتابة صعوبة 7

   0   0  1   1   1   1  غ / ع :حرفي كتابة صعوبة 8

  1    0  1    0  1  2   ش / س :حرفي كتابة صعوبة 9

 ط / ض / ص :الحروؼ كتابة صعوبة 10
 ظ /

 1   1  0    1  0     2 

   0   0   0  1   1   1  ؽ / ؼ :حرفي كتابة صعوبة 11

 ذ / د / ز / ر :الحروؼ كتابة صعوبة 12
 ؿ /

0    1    2  1  0     2 

   0   0   0   0  1    0 ـ / و : حرفي كتابة صعوبة 13

   0   0   0   0  1    0 ؾ :حرؼ كتابة صعوبة 14

  1   1   1    0  1  2   ت  / ة :حرفي كتابة صعوبة 15

   0   0  1    0  1    0 اؿ : كتابة صعوبة 16
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   0 2   2     0  1    0 المد : كتابة صعوبة 17
 2   2    1   1  2    1  المهمة إنجاز مدة 18
 11 10 14 9 21 16 المجموع 
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 نتائج إختبار الكتابة مقياس مقياس تحميؿ كتابة الحروؼ ـ فيالص عرض وتحميؿ عينة

 

  
 الدرجات / البنود

 عينة أطفاؿ الصمـ

 2الحالة  1الحالة 
 

 3الحالة 
 

 4الحالة 
 

 5الحالة 
 

 6الحالة 
 

 ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ

1  2    1   1   1    0  1  والربط االستمرارية 
2  1  2   2     0   0  1  الحجـ  

3  0   0   0  1    0   0 حروؼ زيادة أو إبداؿ أو حذؼ   
4  0   0   0   0   0   0 لمحروؼ النقاط إضافة أو حذؼ   
5  0   0   0   0   0   0 الهمزة حرؼ كتابة صعوبة   
6  ت /ب :الحػروؼ كتابػة صعوبة 

 ي / ف / ث /
 1   1   1   1  0    1  

7  ح / ج :الحروؼ كتابة صعوبة 
 خ /

 1   1    2  1   1   1  

8  0   0  1   1  2   2   غ / ع :حرفي كتابة صعوبة   

9  0  1   1  2    1   1  ش / س :حرفي كتابة صعوبة   

10  ص :الحػروؼ كتابػة صػعوبة / 
 ظ / ط / ض

  2   2   2   2   2  1  

11  0  1   1   1  2   2   ؽ / ؼ :حرفي كتابة صعوبة   

12  ز / ر :الحػروؼ كتابػة صػعوبة 
 ؿ / ذ / د /

0   0   0    1  0    1  

13  0   0   0   0  1   1  ـ / و : حرفي كتابة صعوبة   

14  0   0   0   0   0   0 ؾ :حرؼ كتابة صعوبة   

15  1   1    0   0  1   1  ت  / ة :حرفي كتابة صعوبة  

16  0   0   0   0   0   0 اؿ : كتابة صعوبة   

17  1   1    1  1    0   0 المد : كتابة صعوبة  

18  2   2   2    1   1  2   المهمة إنجاز مدة 

 12 14 13 11 15 المجموع 
 

11 
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 عرض وتحميؿ نتائج العينة في إختبار الكتابة 

وهػف أجػؿ تقػدٓـ صػػورة أكثػر وضػوحا عػػف هسػتو  ٌػؤالء التالهٓػذ هػػف جٍػة وتسػٍٓال لمهعالجػػة 

اإلحصػػػائٓة لمبٓاىػػػات بٍػػػدؼ تقٓػػػٓـ فرضػػػٓة البحػػػث هػػػف جٍػػػة أخػػػر   إعتهػػػدىا عمػػػِ تصػػػىٓؼ 

 الدرجات الكمٓة إلِ ثالثة فئات 

 (20-0جٓدة) 

 (40-21هتوسطة) 

  فها فوؽ 41والضعٓفة تتحدد بدرجة 

 المستوى
 

 المجموع
 
 

مقياس تنظيـ  مقياس تحميؿ الجممة والكممات مقياس تحميؿ كتابة الحروؼ
 الورقة

  رقـ الحالة

  1 5 4 16 25 متوسطة
 

عينة أطفاؿ 
 الزرع القوقعي

 2 11 8 21 40 ضعيفة
 3 3 4 9 16 جيدة

 4 4 1 14 19 جيدة
 5 2 2 10 14 جيدة

 6 4 2 11 17 جيدة

  1 7 7 15 29 متوسطة
 
أطفاؿ عينة 

 الصمـ

 2 2 7 11 20 متوسطة

 3 6 8 13 27 متوسطة

 4 6 5 14 25 متوسطة

 5 3 7 12 22 متوسطة

 6 3 4 11 18 جيدة
 

 جدوؿ ٓوضح ىتائج العٓىة فْ إختبار الكتابة
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 ماف ويتنينتائج إختبار عرض نتائج المعالجة اإلحصائية :

 SPSSمخرجات 

Mann-Whitney Test 

 

 

 

 

Ranks 
 Type_enfant N Mean Rank Sum of Ranks 

organis_papier 
enfant d'implant cochléaire 6 6,42 38,50 
enfant sourd 6 6,58 39,50 
Total 12   

Phrase_et_mot 
enfant d'implant cochléaire 6 4,58 27,50 
enfant sourd 6 8,42 50,50 
Total 12   

Ecritutre_lettre 
enfant d'implant cochléaire 6 6,42 38,50 
enfant sourd 6 6,58 39,50 
Total 12   

total 
enfant d'implant cochléaire 6 5,25 31,50 
enfant sourd 6 7,75 46,50 
Total 12   
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الػذر ٓسػتعهؿ فػْ حالػة  (Mann-Whitney)باستخداـ اختبػار  ىجٓب عف تساؤالت الدراسة

ة الفروؽ عىد هستو  داللة عٓىتٓف هستقمتٓف حجهٍها صغٓر. و هعرفة هعى  .0.05ٓو

 أسفر االختبار عمِ الىتائج التالٓة:

عينة أطفػاؿ  القوقعي وعينة أطفاؿ الزرع الفرؽ في مقياس تنظيـ الورقة بيف : 1الهستو  

 الصمـ

 متوسط الرتب
 قيمة

 (Zاالختبار) 
الداللػػػػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػػػػائية 

(SIG)  عينػػػة أطفػػػػاؿ الػػػػزرع
 القوقعي

 عينة أطفاؿ الصمـ

6.42 6.58 -0.081 0.935 

Test Statisticsa 
 organis_papier Phrase_et_mot Ecritutre_lettre total 

Mann-Whitney U 17,500 6,500 17,500 10,500 
Wilcoxon W 38,500 27,500 38,500 31,500 

Z -,081 -1,875 -,081 -1,203 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,935 ,061 ,936 ,229 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,937b ,065b ,937b ,240b 
a. Grouping Variable: type_enfant 
b. Not corrected for ties. 
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عينػػة أطفػػاؿ ( : نتػػائج اختبػػار مػػاف ويتنػػي الخاصػػة بالمقارنػػة بػػيف نتػػائج 01جػػدوؿ رقػػـ )

 عمآ  مقياس تنظيـ الورقة  عينة أطفاؿ الصمـ و الزرع القوقعي

 تىظػٓـ هقٓػاس  عمػِ القوقعْ الزرع أطفاؿ لعٓىة بالىسبة(  6.42)  قدري الرتب هتوسط  ٌىاؾ

 بٓىهػػػػا  (  6.58)   قػػػػدري الرتػػػب هتوسػػػػط فٍىػػػػاؾ الصػػػهـ أطفػػػػاؿ لعٓىػػػػة بالىسػػػبة أهػػػػا   الورقػػػة

تىْ هاف) اختبار  ٌػْ و( 0.935) بقٓػػػهة إحصػائٓة داللػة و( Z= -0.081) قٓػػػهة فٍىاؾ( ٓو

 . (0.05) الداللة هستو  هف أكبر

 عينػػة أطفػاؿ الػػزرع القػػوقعي والفػرؽ فػػي مقيػاس تحميػػؿ الجممػة والكممػػة بػيف : 2الهسػتو  

 عينة أطفاؿ الصمـ

 متوسط الرتب
 (Zقيمة االختبار)

الداللػػػػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػػػػائية 
(SIG)  عينػػػة أطفػػػػاؿ الػػػػزرع

 القوقعي
 الصمـعينة أطفاؿ 

4.58 8.42 -1.875 0.061 

 

عينػػة أطفػػاؿ ( : نتػػائج اختبػػار مػػاف ويتنػػي الخاصػػة بالمقارنػػة بػػيف نتػػائج 02جػػدوؿ رقػػـ )

 عمآ  مقياس تحميؿ الجممة والكممة  عينة أطفاؿ الصمـو  الزرع القوقعي
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عمِ  هقٓػاس تحمٓػؿ  عٓىة أطفاؿ الزرع القوقعْ(  بالىسبة ل4.58ٌىاؾ  هتوسط الرتب قدري  )

(    8.42فٍىػػاؾ هتوسػػط الرتػػب قػػدري   ) عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػهـالجهمػػة والكمهػػة   أهػػا بالىسػػبة ل

تىْ( فٍىاؾ قٓػػهة  بٓىها اختبار )هاف ٓو

 (Z= -1.875( و داللػػػػة إحصػػػػائٓة بقٓػػػػػػهة )و ٌػػػػْ أكبػػػػر هػػػػف هسػػػػتو  الداللػػػػة 0.061 )

(0.05) . 

 

تحميػػؿ كتابػػة الحػػروؼ بػػيف عينػػة أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعي   مقيػػاسالفػػرؽ فػػي : 3الهسػػتو  

 وعينة أطفاؿ الصمـ

 متوسط الرتب
 (Zقيمة االختبار)

الداللػػػػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػػػػائية 
(SIG)  عينػػػة أطفػػػػاؿ الػػػػزرع

 القوقعي
 عينة أطفاؿ الصمـ

6.42 6.58 -0.081 0.935 

عينػػة أطفػػاؿ ( : نتػػائج اختبػػار مػػاف ويتنػػي الخاصػػة بالمقارنػػة بػػيف نتػػائج 03جػػدوؿ رقػػـ )

 تحميؿ كتابة الحروؼ  مقياس عمآ عينة أطفاؿ الصمـو  الزرع القوقعي

تحميػؿ عمِ  هقٓاس  عٓىة أطفاؿ الزرع القوقعْ(  بالىسبة ل6.42ٌىاؾ  هتوسط الرتب قدري  )

(    6.58فٍىػػاؾ هتوسػػط الرتػػب قػػدري   ) عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػهـ  أهػػا بالىسػػبة لكتابػػة الحػػروؼ 
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تىػْ( فٍىػاؾ قٓػػػهة ) ( 0.935( و داللػة إحصػائٓة بقٓػػػهة )Z= -0.081بٓىهػا اختبػار )هػاف ٓو

 . (0.05و ٌْ أكبر هف هستو  الداللة )

 عينة أطفاؿ الصمـ الدرجة الكمية بيف عينة أطفاؿ الزرع القوقعي والفرؽ في : 4الهستو  

 متوسط الرتب
 (Zقيمة االختبار)

الداللػػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػػائية 
(SIG)  عينػػػة أطفػػػػاؿ الػػػػزرع

 القوقعي
 عينة أطفاؿ الصمـ

5.25 7.75 -1.203 0.229 

عينػػة أطفػػاؿ ( : نتػػائج اختبػػار مػػاف ويتنػػي الخاصػػة بالمقارنػػة بػػيف نتػػائج 04جػػدوؿ رقػػـ )

 الدرجة الكمية في عينة أطفاؿ الصمـو  الزرع القوقعي

  الدرجػة الكميػة فْ  عٓىة أطفاؿ الزرع القوقعْ(  بالىسبة ل5.25قدري  )ٌىاؾ  هتوسط الرتب 

 (    7.75فٍىاؾ هتوسط الرتب قدري   ) عٓىة أطفاؿ الصهـأها بالىسبة ل

تىػْ( فٍىػاؾ قٓػػػهة ) ( 0.229( و داللػة إحصػائٓة بقٓػػػهة )Z= -1.203بٓىهػا اختبػار )هػاف ٓو

(  و عمٓػػػً ال ٓوجػػػد فػػروؽ دالػػػة إحصػػائٓا بػػػٓف ىتػػػائج 0.05و ٌػػْ أكبػػػر هػػف هسػػػتو  الداللػػة )

عىػػد هسػػتو  داللػػة الدرجػػة الكميػػة  فػػْ عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػهـ و عٓىػػة أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ

(0.05.) 
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 مناقشة النتائج 

 1الفرضية الجزئية 

عٓىػػة (  بالىسػػبة ل6.42قػػدري  )( ٓتضػػح أف ٌىػػاؾ  هتوسػػط الرتػػب 01هػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

فٍىػػاؾ  عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػهـعمػػِ  هقٓػػاس تىظػػٓـ الورقػػة   أهػػا بالىسػػبة ل أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ

تىػْ( فٍىػاؾ قٓػػػهة )6.58هتوسط الرتػب قػدري   ) ( و Z= -0.081(    بٓىهػا اختبػار )هػاف ٓو

و عمٓػػً ال ٓوجػػد (  0.05( و ٌػػْ أكبػػر هػػف هسػػتو  الداللػػة )0.935داللػػة إحصػػائٓة بقٓػػػػهة )

عمػػػِ   عٓىػػػة أطفػػػاؿ الصػػػهـ و عٓىػػػة أطفػػػاؿ الػػػزرع القػػػوقعْفػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائٓا بػػػٓف ىتػػػائج 

 (.0.05هقٓاس تىظٓـ الورقة  عىد هستو  داللة )

هقٓػػاس تىظػػٓـ توجػػد إضػػطرابات عمػػِ هسػػتو  التػػْ تقػػوؿ أىػػً  1وعمٓػػً فػػإف الفرضػػٓة الجزئٓػػة 

 عىد حاهمْ الزرع القوقعْ لـ تتحقؽ الورقة

 2فرضية الجزئية ال

عٓىػػة (  بالىسػػبة ل4.58( ٓتضػػح أف ٌىػػاؾ  هتوسػػط الرتػػب قػػدري  )02هػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

 عٓىػة أطفػاؿ الصػهـعمػِ  هقٓػاس تحمٓػؿ الجهمػة والكمهػة   أهػا بالىسػبة ل أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ

تىْ( فٍىاؾ قٓػػهة8.42فٍىاؾ هتوسط الرتب قدري   )  (    بٓىها اختبار )هاف ٓو
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 (Z= -1.875( و داللػػػػة إحصػػػػائٓة بقٓػػػػػػهة )و ٌػػػػْ أكبػػػػر هػػػػف هسػػػػتو  الداللػػػػة 0.061 )

عٓىػة  و عٓىػة أطفػاؿ الػزرع القػوقعْ(  و عمًٓ ال ٓوجد فروؽ دالة إحصائٓا بػٓف ىتػائج 0.05)

 (.0.05عمِ  هقٓاس تحمٓؿ الجهمة والكمهة عىد هستو  داللة ) أطفاؿ الصهـ

هقٓػػاس تحمٓػػؿ توجػػد إضػػطرابات عمػػِ هسػػتو  أىػػً التػػْ تقػػوؿ  2وعمٓػػً فػػإف الفرضػػٓة الجزئٓػػة 

 ىد حاهمْ الزرع القوقعْ لـ تتحقؽع الجهمة والكمهة

 3الفرضية الجزئية 

عٓىػػة (  بالىسػػبة ل6.42( ٓتضػػح أف ٌىػػاؾ  هتوسػػط الرتػػب قػػدري  )03هػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

 أطفػاؿ الصػهـعٓىػة   أهػا بالىسػبة لتحميػؿ كتابػة الحػروؼ عمِ  هقٓػاس  أطفاؿ الزرع القوقعْ

تىػػػْ( فٍىػػاؾ قٓػػػػػهة )6.58فٍىػػاؾ هتوسػػط الرتػػػب قػػدري   ) - =Z(    بٓىهػػػا اختبػػار )هػػاف ٓو

(  و 0.05( و ٌػػػْ أكبػػػر هػػػف هسػػػتو  الداللػػػة )0.935( و داللػػػة إحصػػػائٓة بقٓػػػػػهة )0.081

عٓىػػػة أطفػػػاؿ  و عٓىػػػة أطفػػػاؿ الػػػزرع القػػػوقعْعمٓػػػً ال ٓوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائٓا بػػػٓف ىتػػػائج 

 (.0.05عىد هستو  داللة ) تحمٓؿ كتابة الحروؼهقٓاس عمِ   الصهـ

تحمٓػػؿ هقٓػػاس توجػػد إضػػطرابات عمػػِ هسػػتو  التػػْ تقػػوؿ أىػػً  3وعمٓػػً فػػإف الفرضػػٓة الجزئٓػػة 

 كتابة الحروؼ عىد حاهمْ الزرع القوقعْ لـ تتحقؽ
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 الفرضية الرئيسية

عٓىػػة بالىسػػبة ل(  5.25( ٓتضػػح أف ٌىػػاؾ  هتوسػػط الرتػػب قػػدري  )01هػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

فٍىػػاؾ هتوسػػط  عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػهـ  أهػػا بالىسػػبة لالدرجػػة الكميػػة فػػْ  أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ

 (    7.75الرتب قدري   )

تىػْ( فٍىػاؾ قٓػػػهة ) ( 0.229( و داللػة إحصػائٓة بقٓػػػهة )Z= -1.203بٓىهػا اختبػار )هػاف ٓو

دالػػػة إحصػػائٓا بػػػٓف ىتػػػائج (  و عمٓػػػً ال ٓوجػػػد فػػروؽ 0.05و ٌػػْ أكبػػػر هػػف هسػػػتو  الداللػػة )

عىػػد هسػػتو  داللػػة الدرجػػة الكميػػة  فػػْ عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػهـ و عٓىػػة أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ

(0.05.) 

توجد إضطرابات عمػِ هسػتو  هٍػارة الكتابػة عىػد وعمًٓ فإف الفرضٓة الرئٓسٓة  التْ تقوؿ أىً 

 حاهمْ الزرع القوقعْ لـ تتحقؽ
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 اإلستنتاج العاـ

 الىتػػػػػػػائج الهتحصػػػػػػػؿَهىاقشة ؿ َتحمٓ عرضؿ َهو خال  لٓػػػػػػػً إلتطػػػػػػػرؽ ها سبق اؿ هو خال

ػػػػة  َهقارىتٍا هع لفرضػػػػٓات عمٍٓا عمِ ضَء ا قد البحػػػػث الحػػػػالْ ٓتضح أو الهعطٓػػػػات الىظٓر

تواجػػد إضػػطرابات عمػػِ تحقٓق أٌدافً بطرق هىٍجٓة هضبَطة حٓث كشف عو هدُ ؿ حاَ

ف كػاف ٌىػػاؾ هسػتو  هٍػػارة الكتابػة عىػػد حػاهمْ الػػزرع  فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة القػػوقعْ  وا 

وقػػد كاىػػت األدوات الهسػػتعهمة  بػػٓف أطفػػاؿ الػػزرع القػػوقعْ والصػػـ عمػػِ هسػػتو  هٍػػارة الكتابػػة

ػػػػة  ػػػػة هقػػػػآٓس التقػػػػدٓر التشخٓصػػػػٓة لصػػػػعوبات الػػػػتعمـ الطبعػػػػة األولػػػػِ هػػػػف البطآر لػػػػذلؾ بطآر

ػػػات وتػػػـ ـ2007عػػػاـ تطبٓػػػؽ هقٓػػػاس صػػػعوبات  إعػػػداد األسػػػتاذ الػػػدكتور فتحػػػْ هصػػػطفِ الٓز

الكتابػػة عمػػِ عٓىػػة الدراسػػة اإلسػػتطالعٓة والػػذر سػػهح بتحدٓػػد وضػػبط عٓىػػة الدراسػػة األساسػػٓة 

ختبار الفٍـ الشفٍْ  والذر هكىىا هف تقٓٓـ هستو  الفٍـ الشفٍْ عىد أطفػاؿ الحػاهمٓف o-52وا 

ػػد لػػزرع القػػوقعْ وأطفػػاؿ الصػػـ وتػػـ تطبٓػػؽ إختبػػار الكتابػػة هػػف إعػػداد الػػدكتوري بػػف هػػٓرـ  بوٓز

لهعرفػػػة هسػػػتو  هٍػػػارت الكتابػػػة عىػػػد أطفػػػاؿ الحػػػاهمٓف لػػػزرع القػػػوقعْ والصػػػـ هقارىػػػة بالقٓهػػػة 

  .الهرجعٓة لإلختبار

ػػػْ كاتػػػالْ  3وقػػػد شػػػهؿ  ات ٌو هسػػػتو  تحمٓػػػؿ الجهمػػػة هقٓػػػاس تىظػػػٓـ الورقػػػة  هسػػػتو  هسػػػتٓو

هقٓػػاس تحمٓػػؿ كتابػػة الحػػروؼ  وهػػف خػػالؿ تحمٓػػؿ الىتػػائج الهتحصػػؿ عمٍٓػػا والكمهػات  هسػػتو  

توضح لىا أف كؿ هف الفرضٓة األساسٓة والفرضٓات الجزئٓة لـ تتحقؽ وهف خالؿ ها أظٍرتػً 
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الػػػػزرع  حػػػػاهمْالىتػػػػائج فإىػػػػً ال توجػػػػد إضػػػػطرابات عمػػػػِ هسػػػػتو  هٍػػػػارت الكتابػػػػة عىػػػػد أطفػػػػاؿ 

 القوقعْ والصـ

الػػػزرع القػػػوقعْ ٓهٓمػػػوف إلػػػِ كتابػػػة قصػػػص أقصػػػر ال ٓػػػتـ  حػػػاهمْؿ تظٍػػػر ىتائجىػػػا أف األطفػػػا

ػػػة الهتقبمػػػة  تىظٓهٍػػػا بشػػػكؿ جٓػػػد. تػػػرتبط ىقػػػاط الضػػػعؼ فػػػْ الكتابػػػة السػػػردٓة بهٍػػػاراتٍـ المغٓو

واألداء السػػهعْ. وهػػع ذلػػؾ   فػػإف قػػدرتٍا عمػػِ صػػٓا ة جهػػؿ صػػحٓحة هػػف الىاحٓػػة الشػػكمٓة 

 جٓدة هثؿ زهالئٍـ فْ الصؼ العادر. 

ف اعتبػاراف ىتػائج الدراسػة الحالٓػة جػاءت هتفقػة هػع ىتػائج الدراسػة التػْ أجراٌػا كػؿ وعمًٓ ٓهك 

حٓػث أف ٌػذي الدراسػة ٌػدفت إلػِ  ) Geers & NIcholas.2007هػػف ىٓكػػوالس و  ٓػرز )

فحػص فو ائػد زراعػة القوقعػة السػهعٓة االلكتروىٓة فْ سف هبكر و لفترة أطوؿ   و كذا أٌهٓػة 

سػػهعٓة قبػػؿ إجػػراء عهمٓػػة الزراعػػة . شػػػهمت عٓىػػة الدراسػػة سػػتة و سػػبعٓف اسػػتخداـ الهعٓىػػات ال

طفال ههف أجٓرػت لٍػـ عهمٓػة الزراعػة فػْ سػف الثالثػة و تػـ جهػع العٓىػة هػف ثػالث و عشػػٓرف 

ة باستخداـ أسموب تحمٓؿ العٓىػات  والٓة فْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة و اختبار قدراتٍـ المغٓو

 préscolaire langage)اختبار هقٓاس المغة لعهر ها قبؿ الهدرسة الكالهٓة باإلضػافة إلػِ

du Test ) و قػػد تػػـ تحمٓػػؿ العٓىػػات الكالهٓػػػة وفػػػؽ خهسػػة هعػػآٓر : العػػدد الكمػػْ لمكمهػػات

دقٓقػػػة   و عػػػدد الكمهػػػات التػػػْ لٍػػػا جػػػدر هختمػػػؼ و عػػػػدد الوحػػػػدات الصػػػرفٓة  30خػػػالؿ فتػػػرة 

رات   وعػدد الوحػدات الصػرفٓة فػْ كػؿ كمهػة . و الهضافة إلِ الكمهات   و هعدؿ طوؿ العبػا

ػػػػػت لٍػػػػػـ عهمٓػػػػػة زراعػػػػػة القوقعػػػػػة السػػػػػهعٓة  أظٍػػػػػػرت ىتػػػػػػائج الدراسػػػػػة أف األطفػػػػػاؿ الػػػػػذٓف أجٓر
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االلكتروىٓػػة قبػػؿ سػػف أربعػػة و عشػػٓرف شػػٍرا تهكىػػوا هػػف المحػػاؽ بػػاقراىٍـ الػػذٓف ٓتهتعػػوف بسػػهع 

ػػت لٍػػـ عهمٓػػة  زراعػػة القوقعػػػة بعػػد أربعػػة و طبٓعػػْ فػػْ سػػف الرابعػػة و الىصػػؼ أهػػا الػػذٓف أجٓر

عشػػٓرف شػػٍرا فمػػـ ٓتهكىػػوا هػػف المحػػاؽ بالهسػػتو  المغػػور ألقػػراىٍـ هػػف األطفػػاؿ العػػادٓٓف. كهػػا 

أوضحت الىتائج كذلؾ أف لالستفادة هف الهعٓىات السهعٓة قبؿ عهمٓػة الػزرع و هتابعػة برىػاهج 

  . ئجتدٓربْ هتكاهؿ بعد عهمٓة الػزرع أٌهٓػة بالغة فْ تحقٓؽ تمؾ الىتا

 16دراسة كوىْ هآر  لٓىدا واتسوف سو آرش بولد تشىن ٓػف ىػن  عهػراف هػال وأٓضا إتفقة هع 

تػػػـ تقٓػػػٓـ  بعىػػػواف: هٍػػػارات القػػػراءة والكتابػػػة لمتالهٓػػػذ الصػػػـ هػػػع  رسػػػات القوقعػػػة 2016هػػػآو 

ـ بػػػػٓف  عاًهػػػػا  16و  9ثالثػػػػة وثالثػػػػوف شػػػػاًبا لػػػػدٍٓـ  رسػػػػات قوقعػػػػة صػػػػىاعٓة تتػػػػراوح أعهػػػػاٌر

وجػػاءت  .ىظػػاـ الػػزرع لػػدٍٓـ والقػػدرات الهعرفٓػػة والهفػػردات والقػػراءة وهٍػػارات الكتابػػةالسػػتخداـ 

كاىػػت الهجهوعػػة قػػادرة عمػػِ  . هػػف الصػػـ 26الهجهوعػػة هػػف جهٓػػع أىحػػاء اىكمتػػرا وتضػػهىت 

هػػػػف حٓػػػػث الهفػػػػردات االسػػػػتقبالٓة  .اإلدراؾ   وكمٍػػػػا سػػػػجمت داخػػػػؿ أو فػػػػوؽ الهعػػػػدؿ الطبٓعػػػػْ

ػػػػػػػػػة   سػػػػػػػػػجؿ   عمػػػػػػػػػِفػػػػػػػػػْ الهائػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػْ الهػػػػػػػػػد  الهتوسػػػػػػػػػط  67ئػػػػػػػػػة و فػػػػػػػػػْ الها 75والتعبٓٓر

  فْ الهائة ضهف الىطاؽ الهتوسػط  55باستخداـ اختبار قراءة الكمهة الواحدة   كاف  .التوالْ

٪ هتىاسػًبا هػع أقػراف السػهع 72ووفًقا لتقٓٓـ ٓػورؾ لفٍػـ القػراءة   كػاف  .أعالي الهائة فْ 21 و

 فػػػػػػػػػْ أعمػػػػػػػػػِ ٪13 و  ٪ فػػػػػػػػػْ الهعػػػػػػػػػدؿ الهتوسػػػػػػػػػط 75٪ فػػػػػػػػػوؽ هعػػػػػػػػػدؿ القػػػػػػػػػراءة   و 9  و 

فػػْ الهائػػة كػاىوا ٓػػؤدوف الهسػػتو  الهتوقػػع  25وأشػػارت عٓىػػات الكتابػػة الهجاىٓػة إلػػِ أف  .الفٍػـ

كاىػػت التػػاثٓرات عمػػِ الىتػػائج ٌػػْ  .ْ الهائػػة أدىػػايفػػ 56فػػْ الهائػػة فػػوقٍـ   و  19لسػػىٍـ   و 
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بشػػػػكؿ عػػػػاـ   أظٍػػػػرت ٌػػػػذي  .العهػػػػر عىػػػػد الػػػػزرع   والغػػػػرس الثىػػػػائْ   والعهػػػػر عىػػػػد االختبػػػػار

الهجهوعػة اسػػتخداًها جٓػًدا لتكىولوجٓتٍػػا   وىتػائج أقػػو  بكثٓػػر فػْ الهفػػردات والقػراءة ههػػا ظٍػػر 

ػة كهػا كاىػت فػْ القػراءة   ولكىٍػا لػـ تكػف ىتػائج الك .فْ عدد السكاف الصػـ قبػؿ الػزرع تابػة قٓو

لـ تكف ُتظٍر استخداـ المغة اإلىجمٓٓزة  ٓر القٓاسٓة كهػا كاىػت فػْ الهاضػْ   وكاىػت تظٍػر 

 .استراتٓجٓات الكتابة هثؿ التٍجئة الهبتكرة   الشائعة فْ األطفاؿ السهع
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 توصيات وإقتراحات

ٓهٓموف إلِ كتابة  CIs تظٍر ىتائج البحث الذر قهىا بً أف األطفاؿ حاهمْ الزرع القوقعْ 
قصص أقصر لٓست هىظهة بشكؿ جٓد وبدوف هساعدة أو تدخؿ. ترتبط ىقاط الضعؼ فْ 
ة الهتقبمة واألداء السهعْ. وهع ذلؾ   فإف قدرتٍا عمِ  الكتابة السردٓة بهٍاراتٍـ المغٓو

الىاحٓة الشكمٓة جٓدة هثؿ زهالئٍا فْ الصؼ العادر. لذلؾ ُٓقترح  صٓا ة جهؿ صحٓحة هف
 : عمِ الهتخصصٓف

ر اإلدراؾ السهعْ  - ة ولكف أًٓضا عمِ تطٓو أال ٓركزوا فقط عمِ الهشكالت الىحٓو
 والمغة االستقبالٓة ألىٍـ قد ٓكوىوف األسباب الكاهىة وراء هشاكؿ الكتابة. 

ر اختبار ٓدرس بشكؿ أكثر شه - واًل الجواىب الهختمفة لمغة الهكتوبة فْ ٓجب تطٓو
الهستقبؿ هف أجؿ تقٓٓـ أفضؿ لهشاكؿ المغة الهكتوبة عىد أطفاؿ حاهمْ الزرع 

 القوقعْ.
األطفاؿ الذٓف ٓعاىوف هف عدـ التعرض أو التعرض الهحدود لمغة اإلشارة ٓىتٍْ بٍـ  -

 .األهر بهٍارات سهعٓة وتحدثٓة وقراءة أفضؿ الحًقا
اهمٓف إدراكٓٓف قد ٓسٍهاف فْ جعؿ الكتابة صعبة التحقٓؽ بالىسبة ع التركٓز عمِ -

  : الوظائؼ التىفٓذٓة الضعٓفة وذاكرة العهؿ المفظٓة.CIلألطفاؿ الذٓف ٓعاىوف هف 
ًٍا لىظرائٍـ فْ جمسة  13أداء األطفاؿ الذٓف تمقوا  رًسا فْ عهر  - شًٍرا هشاب

االستهاع العادٓة   بٓىها كاف األطفاؿ الذٓف تمقوا  رسة قوقعة األذف فْ وقت الحؽ 
لذلؾ ٓجب   باداء ضعٓؼ هقارىة باقراىٍـ فْ السهع العادر ٓقوهوف   فْ الهتوسط 

 .التركٓز عمِ عاهؿ السف 
القوقعْ عبارة عف جٍاز شبً هعجزة  ٓعتبر عمِ ىطاؽ واسع أكثر التقىٓات الزرع  -

ىاؾ العدٓد هف البحوث والشركاة التْ  ا وتحدٓثٍا ٌو ٌر فعالٓة التْ ٓتـ العهؿ عمِ تطٓو
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تسعِ الِ رفع إهكاىٓات ٌذا الجٍاز قدر الهستطاع لذلؾ ٓجب هواكبة ٌذي 
 التطورات.

 البحوث .هف خالؿ رفع هف هستو  ىوعٓة وكهٓة  -
 إعادة الىظر فْ التقىٓات وبراهج التكفؿ الهقدهة لٍذي الفئة . -
ا . -  إعادة ٌٓكمة وبىاء الخدهات الهقدهة والرفع هف هستٌو
إعادة تسطٓر أٌداؼ جدٓدة بحٓث تواكب التقدـ الحاصؿ فْ هجاؿ الصهـ والزرع  -

 القوقعْ.
 تكبٓر أو ٓزادة حجـ العٓىة فٓها ٓخص هوضوع الدراسة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

 

 الخاتمة
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 الخاتمة

ختػػاـ ٌػػذي الدراسػػة ٓهكىىػػا اإلجابػػة عمػػِ التسػػاؤؿ الرئٓسػػْ الػػذر ٓبحػػث فػػْ إهكاىٓػػة وجػػود  فػػْ

 إضطرابات عمِ هستو  هٍارة الكتابة عىد األطفاؿ حاهمْ الزرع القوقعْ     

وقد توصمت الدراسة إلِ أف كؿ الحاالت اإلثىا عشر التْ شهمتٍا الدراسة بحٓث كاىت العٓىػة 

هقسهة الِ عٓىتٓف األولِ عٓىة أطفاؿ حاهمْ الزرع القوقعْ والعٓىة الثاىٓة أطفاؿ الصـ فٍػْ 

ػػد  ال تعػاىْ هػػف إضػػطرابات عمػػِ هسػػتو  هٍػػارة الكتابػة حسػػب ىتػػائج إختبػػار الكتابػػة لهػػٓرـ بوٓز

ر تػػـ تطبٓقػػً بعػػد التاكػػد هػػف أىٍػػـ الٓعػػاىوف هػػف أر إضػػطرابات عمػػِ هسػػتو  الفٍػػـ هػػف والػػذ

   O-52خالؿ تطبٓؽ إختبار 

ولقد رأٓىا أف األطفاؿ حاهمْ الزرع القوقعْ تحصموا عمِ ىتػائج أقػؿ فػْ إختبػار الكتابػة لهػٓرـ 

ػػد بحٓػػث كاىػػت الىتػػائج هػػابٓف الهتوسػػط والجٓػػد ههػػا ٓشػػٓر إلػػِ أف هٍػػارة الكت ابػػة لػػدٍٓـ ٌػػْ بوٓز

أفضػػػؿ وتقػػػارب هسػػػتو  األطفػػػاؿ العػػػادٓٓف هػػػف جٍػػػة وجػػػدىا أف ىتػػػائج األطفػػػاؿ الصػػػـ كاىػػػت 

أقػؿ هسػتو   هٍػارة الكتابػة لػدٍٓـ ٌػْاألكبر بحٓث كاىػت ىتػائجٍـ هتوسػطة ههػا ٓشػٓر إلػِ أف 

هػػف األطفػػاؿ الحػػاهمْ لػػزرع القػػوقعْ بحٓػػث كاىػػت األخطػػاء الهرتكبػػة أكثػػر لكػػف هػػف دوف أف 

الىتٓجػػة الىٍائٓػػة لإلختبػػار فكاىػػت ىتػػائج عٓىػػة أطفػػاؿ الصػػـ كمٍػػا هتوسػػط ههػػا ٓعىػػْ ثػػاثر عمػػِ 

 .أىٍا ال تعاىْ هف أر إضطرابات فْ هٍارة الكتابة 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية
لصػػػػػػػػـ اؿ طفالػػػػػػػػألَىٓة لكتػػػػػػػػرقعة االلقػػػػػػػػو( زراعة ا2010ىبَّ عبدي عٓسِ.)   أحهد .1

 .ط  لفكر دار ا : األردو  .عهاو
ػة والتطبٓػؽ .عهػاف: دار  (2008بىْ ٓاسٓف  هحهد فػوزر ) .2 القػراءة والكتابػة بػٓف الىظٓر

 الهسٓر  
البكػػػػور  حسػػػػف فػػػػالح والىعاىعػػػػة إبػػػػرآٌـ عبػػػػد الػػػػرحهف وصػػػػالح هحهػػػػود عبػػػػد الػػػػرحهف  .3

 ( فف الكتابة وأشكاؿ التعبٓر عهاف دار جٓرر لمىشر والتوٓزع 2010)
ػػػت هكتبػػػة أـ 1984بكػػػر هحهػػػد صػػػالح الػػػدٓف ) .4 ( دراسػػػات فػػػْ الصػػػٓغة والجهمػػػة الكٓو

 القر 
ػػاض أكادهٓػػة 1( هػػدخؿ إلػػِ اإلعاقػػة السػػهعٓة  ط2003حىفػػْ عمػػْ عبػػد الىبػػْ ) .5   الٓر

 التربٓة الخاصة
( أسس تعمٓـ الكتابة اإلبداعٓة  عهاف جػدارا لمكتػاب 2008خصاوىة . رعد هصطفِ ) .6

 العالهْ
 دار الىشر عهاف 1عٓة ط( اإلعاقة السه2003الزٓرقات إبرآٌـ ) .7
( زراعة الحمزوف كمٓة دار الحكهػة هوقػع أطفػاؿ الخمػٓج ذور 2005صدٓؽ لٓىا عهر ) .8

 اإلحتٓاجات الخاصة 
ػػة اإلسػػكىدٓرة هىشػػاة 1984عبػػادة هحهػػد إبػػرآٌـ ) .9 ػػة ىحٓو ( الجهمػػة العربٓػػة دراسػػة لغٓو

 الهعارؼ
 صفاء   عهاف دار ال 1( الساهعوف باعٓىٍـ   ط2000عبٓد هاجد السٓد ) .10
 1( اإلعاقػة السػهعٓة وبرىػاهج إعػادة التآٌػؿ ط2001عبد الحػْ هحهػد فتحػْ ) .11

 دار الكتاب الجاهعْ العٓف



225 
 

( فاعمٓػػػػة برىػػػػاهج تػػػػدٓربْ لتحسػػػػٓف ىطػػػػؽ بعػػػػض 2011همكػػػػاور هحهػػػػود زآػػػػد ) .12
ػػاض األطفػػاؿ جاهعػػة  األصػػوات العربٓػػة لػػد  األطفػػاؿ الهعػػوقٓف سػػهعٓا فػػْ هرحمػػة ٓر

 عودٓة القصٓـ الههمكة العربٓة الس
( صػػعوبات كتابٓػػة االهالئٓػػػة  الطبعػػة االولػػػِ  1990هحهػػد رجػػب فضػػػؿ اهلل ) .13

 عالـ الكتاب لمىشر . والتوٓزع  القاٌرة.
( هواجٍة التاخر الدارسػْ وصػعوبات الػتعمـ  الطبعػة 2005هحهد عمْ كاهؿ ) .14

 االولِ  هكتبة  الساعْ لمىشر والتوٓزع  اردف.
الػػػتعمـ والتعمػػػٓـ العالحػػػْ  الطبعػػػة ( صػػػعوبات 2006ىبٓػػػؿ عبػػػد الفتػػػاح حػػػافظ ) .15

ارء الشرؽ  القاٌرة.  الثالثة  هكتبة ٌز
ػة ألطفػاؿ هاقبػؿ الهدرسػة 2007الىاشؼ ٌد  هحهػود ) .16 ( تىهٓػة الهٍػارات المغٓو

 عهاف دار الفكر
( اعداد الطفؿ العربْ لمقػراءة والكتابػة  د ط  دار 1999ٌد  هحهود الىاشؼ ) .17

 . الفكر العربْ  هصر
-( الكتابػة الفىٓػػة )هفٍوهٍػػا2011رحهػػاف وفخػرر فػػائزة هحهػػد )الٍاشػهْ عبػػد ال .18

 تطبٓقاتٍا(عهاف هؤسسة الوراؽ لمىشر والتوٓزع-هٍاراتٍا-أٌهٓتٍا
 ( اإلعاقة السهعٓة عهاف دار الهسٓرة2007ٓوسؼ عصاـ ) .19
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 رسائؿال
ابتسػػاـ بوطٓبػػة  تحمٓػػؿ وظٓفػػة الهفكػػرة البصػػٓرة الفضػػائٓة وعالقتٍػػا بصػػعوبات  .41

السػػػػىة االربعػػػػة ابتػػػػدائْ  هػػػػذكرة ىٓػػػػؿ شػػػػٍادة  8002/  20تالهٓػػػػذ تعمػػػػـ الكتابػػػػة لػػػػد  
 .8002الهاجستٓر فْ عمـ الىفس الهعرفْ  جاهعة الحازئر  

ٓػز األصػمْ والهعػدؿ 2007بىْ ٓاسٓف  هحهد فػوزر  ) .42 ( أثػر أىهػوذج فػالور ٌو
فػػْ تىهٓػػة هٍػػارات التعبٓػػر الكتػػابْ لػػد  طمبػػة الصػػؼ  العاشػػر األساسػػْ فػػْ األردف   

 أطروحة دكتوراي   جاهعة الٓرهوؾ.   
 

( العالقػػػة بػػػٓف هٍػػػارات التفاعػػػؿ االجتهػػػاعْ واإلضػػػطرابات 2011زاٌػػػد راىٓػػػا ) .43
ألطفػػػػاؿ زارعػػػػْ الحمػػػػزوف واألطفػػػػاؿ ذور اإلضػػػػطرابات الىطقٓػػػػة رسػػػػالة الىطقٓػػػػة عىػػػػد ا
 هاجستٓر دهشؽ

ػػػة الهٓكاىٓزهػػػات الىطقٓػػػة لػػػد  االصػػػـ الىػػػاطؽ بالقبائمٓػػػة )  .44 ػػػْ ىوٓر  32-18لعٓر
سػىة( تىػػاوؿ لسػػاىْ هػػف خػالؿ تكٓٓػػؼ وتقىػػٓف اختبػػار الىطػؽ لىصػػٓرة زالؿ عمػػِ المٍجػػة 

 2005/2006ة الجزائر القبائمٓة   رسالة هاجستٓر  ٓر هىشورة جاهع
( ىظػػاـ الجهمػػة فػػْ شػػعر الهعمقػػات رسػػالة دكتػػوراي 1984ىخمػػة هحهػػود أحهػػد ) .45

  ٓر هىشورة جاهعة اإلسكىدٓرة كمٓة األدب
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المٌزانٌة  

 األرطوفونٌة

 



231 
 

 



232 
 



233 
 



234 
 



235 
 



236 
 



237 
 



238 
  



239 
 

 

 2حقمل

بطارٌة مقٌاس  

التقدٌر التشخٌصً 

 لصعوبات الكتابة

التقدير التشخيصيبطارية مقياس   
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 يةميلصعوباتالتعلمالنمائيةواألكاد

LDDRS 

 مقياس التقدير التشخيصي

   لصعوبات الكتابة 

علم النفس املعريف وصعوبات  تاذإعداد األستاذ الدكتور  فتحي مصطفى الزيات أس
 التعلم

 مدير برنامج صعوبات التعلم  جامعة اخلليج العريب
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 مقاييس التقدير التشخيصيةبطارية 
 لصعوبات التعمـ )صعوبات الكتابة(

 عزيزي  األب / عزيزيت األم / عزيزي املعلم  / عزيزيت املعلمة 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ديهم ظهور بعض أو ـاملقاييس إىل الكشف عن التالميذ ذوى اضطرابات أو صعوبات التعلم الذين يتواتر ليهدف 
 ية املتعلقة باضطرابات أو صعوبات التعلم املوضحة فيما كل اخلصائص ال بعد سلوك

ف احلصول على تقديراتكم ملدى تواتر هذه اخلصائص السلوكية لدى بعض أبنائكم هبد وقد أعدت هذه املقاييس
 أو بعض تالميذكم.

ص صا ئـ•              ولذا فإن معرفتكم اجليدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار مالحظتك هلذه اخل 
 ضرورية لالستخدام الصحيح هلذه املقاييس واحلكم والتقدير الصادق من خالهلا.، السلوكية لديه

•                  ومن مث فإن االهتمام بقراءة كل فقرة أو خاصية سلوكية وتقدير مدى تواتر ظهورها لدى  
التشخيص ، اييس ويفـذه املقـى هـتجابة علـاالبن أو الطفل أو التلميذ موضوع التقدير يعد أمراً أساسيا عند االس

 اجليد هلذه الصعوبات أو االضطرابات. 
 • تتمايز االستجابة على هذه املقاييس يف مدى مخاسي بني:     

 ، ال تنطبق(صفر ،  .)  (  نادراً ١،   )(   أحياناً ٢،   )(   غالباً ٣( دائماً   )٤)
قراءة الفقرات    √يت الزميلة :    •  واملطلوب منك أخي األب / أخيت األم /املعلم أخي الزميل  /املعلمة أخ

ن أو الطفل أو التلميذ موضوع ـبعناية مث وضع عالمة أمام الفقرة ويف خانة التقدير الذي تراه أكثر انطباقاً على االب
 :التقدير على النحو التايل

ًذُ التمهٓداصٓة لخلي اذٌ راتوك بترٓدإذا كاو تق دائهاً دائهاً تخل   
  الباً تخلأَ   ذالتمهٓلد  اصٓة خلا هذهراتوك بترٓدإذا كاو تق  البا
ذالتمهٓلد  اصٓة خلا هذهراتوك بترٓدإذا كاو تق أحٓاىا  أو تحت أحٓاىا 
ذالتمهٓلد  اصٓة خلاٌذي راتوك بترٓدإذا كاو تق ىادرا  أو تحت ىادرا 

ذالتمهٓلد  اصٓة خلاٌذي راتوك بترٓدإذا كاو تق ال تىطبؽ  أو تحت ال تىطبؽ 
 باملعلمني واملعلمات .هذه الفقرة فقط  •
شر إىل عشرين دقيقة ـسة عـن مخـتستغرق االستجابة على فقرات هذه املقاييس م، عزيزي املعلم / عزيزيت املعلمة 

ولضمان سالمة التقدير يرجى عدم االستمرار يف االستجابة عليها  ألكثر من ستة تالميذ ، يف املتوسط لكل تلميذ
 يف اجللسة الواحدة.  

 واآلن فقراتاملقاييس .
شكراً لك أخي الزميل املوقر على تعاونك وسعة صدرك



 
 

 مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم كتابة 
الوظيفة       :التقدير تاريخ

       :
التقدير 
 : تاريخ

 :اسم القائم بالتقدير
 :املدرسة اجلنس :التلميدحصص ترددك على عدد 

 يقصد بصعوبات كتابة :قصور ضعف أو يف القدرة على الكتابة اليدوية والتهجي والتعبري الكتايب . 
ومن ، اليدوية والتعبري الكتايب،صعوبات  الكتابة من أكثر الصعوبات األكادميية اليت تثري اإلزعاج نظراً العتماد كافة مدخالت التعلم علىالكتابة 

 . مث تؤثر كفاءة الكتابة والتعبري الكتايب على كافة األنشطة املعرفية واملهارية واألكادميية

 
   :التعليمات

التلميذ موضوع التقدير أشكال السلوك املذكورة إىل أي حد يظهر ، يف رأيك الشخصي 
 .راه منطبقاً على التلميذ موضوع التقديرـذي تـ( ضع عالمة حتت التقدير ال√يلي)فيما 

اسم التلميذ موضوع التقدير                                   الصف               املدرسة   
     

( ) (١ ) (٢) (٣) 
 

 اخلصائص /السلوك                 (٤)
  

 

 ١ جيد صعوبة يف نسخ الفقرات والواجبات واألعمال .      
عما يريدجيد صعوبة يف التعبري الكتايب         ٢ 
    خلَب  ٓةرَالالن القه  الالن  الشهسٓة زٓخلأو  خلبة وصع دخل      

 ٓة زمٓخلاإل Smallة خلَالصغ Capitalة خلبػَف الكرخلا
٣ 

الكتابة على سطور الكراسات العادية جيد صعوبة يف       .  ٤ 
صحيحجيد صعوبة يف نسخ بعض احلروف واألشكال على حنو         . ٥ 
والكلمات للحروف ئمة املالجيد صعوبة يف كتابة أدوات الوصل           ٦ 
كلماتجيد صعوبة يف كتابة احلروف اهلجائية من الذاكرة مكوناً           ٧ 
جيد صعوبة يف كتابة املتصلة مكوناً كلمات ومجل منضبطة          . ٨ 
املكتوبةجيد صعوبة يف تنسيق واجباته اليومية           . ٩ 
جيد صعوبة يف كتابة بالقلم احلرب والقلم جلاف          . ١١ 
ونعومةجيد صعوبة يف أن يكتب بطالقة ومرونة           . ١١ 
والرسمجيد صعوبة يف أن حيتفظ بأدوات الكتابة         . ١٢  
املكتوبةوالعناوين ، واخلرائط، جيد صعوبة يف عمل الرسوم        . ١٣  
جيد صعوبة يف كتابة احلروف واألرقام بشكل مقبول ومنظم          . ١٤  
صعوبة يف اإللتزام باحليز املخصص للكتابةجيد         ١٥  
وناعمجيد صعوبة يف الكتابة بشكل سلس         . ١٦  
جيد صعوبة يف الكتابة وفقاً لقواعد اخلط والكتابة اليدوية         . ١٧  
 ١٨ . جيد صعوبة يف احملافظة على حجم الكتابة      
والكلماتجيد صعوبة يف تنظيم مسافات احلروف واجلمل         ١٩ 
التعبريمع ضعف القدرة على ، كتاباته مفككة ركيكة         ٢١ 
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 : البيانات الشخصية عن التلميذ

 

 
ف: لص ا  ى ث ن أ   ر ذك  اسم التلميذ 

 يوم شهر سنة 
    بالتقديراسم القائم 

    الوظيفة

    

 تسجٍل الدرجات والتخطٍط  

 
       

    ٥ الذاكرة   

    ٦ القراءة   

    ٧ الكتابة   

    ٨ الرياضيات   

( ) 
مدي حدة أو شدة 

 الصعىبة
اإلدراك  الذاكرة القراءة الكتابة الرياضيات

 الحركي
اإلدراك 

لبصريا  

السمعياإلدراك   

        عادي/ال صعوبات

        خفيفة

        متوسطة

        شديدة

 

حتمال أال تكون لدى التلميذا صعوبة  (أ ) 
( .20الدرجة )، الدرجات أقل من  (عن الدرجة أو أن متوسط٢١هذا التشخيص يقوم على أساس أن مجيع درجات التلميذ يف مقاييس التقدير التشخيصية تقل )  

 ( ب ) احتمال أن تكون لدى التلميذ صعوبة تعلم تتراوح بني اخلفيفة والشديدة على النحو :
 نـخفيفة( م00ل من ـأق -21(  )20،)هذا التشخيص يقوم على أساس زيادة واحدة أو أكثر من درجات التلميذ يف مقاييس التقدير التشخيصية على

 (     صعوبات شديدة01أكرب من (،)  صعوبات متوسطة  00 -01) من 
( ) 

 االنتباه   الذاكرة
السمعياإلدراك   القراءة  
لبصريااإلدراك   الكتابة  

 اإلدراك الحركي  الرياضيات
 )ج ( حيتمل أن يكون لدى التلميذ صعوبة تعلم.  

فأكثر(-01 ) هذه النتيجة التشخيصية تقوم على أساس أن إحدى درجات التلميذ على مقاييس التقدير   
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 3حقمل

 إختبار

 الكتابة 
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  4حقمل

 نتائج 

 اختبار الكتابة
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