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 ممخص الدراسة:

ياؽ قمنا كفي ىذا الس ،لطفؿ األصـ الحامؿ الزرع القكقعيشمؿ مكضكع الدراسة الذاكرة الداللية عند ا
 :ةالتاليبتحديد عدد مف األىداؼ 

 .الطفؿ األصـ الحامؿ الزرع القكقعيلدل  محاكلة التعرؼ عمى الذاكرة الداللية-

 محاكلة مساعدة المختصيف عمى فيـ القدرات المعرفية عند الفئة الحاممة لمزرع القكقعي.-

الداللية  ،مف خالؿ تطبيقنا الختبار الذاكرةد أسمكب دراسة حالةعتمدنا عمى المنيج الكصفي كبالتحديا
 نتيجة التالية:.كأسفرت الدراسة عمى اللمباحث عبد العزيز سعد

أقؿ مف مستكل استعماليا لدل الطفؿ األصـ الحامؿ الزرع القكقعيعند الداللية  الذاكرةؿ استعما -
 الطفؿ العادم.

 دراج مجمكعة مف التكصيات التي لياتـ إ ،خالؿ الدراسةكعمى ضكء النتائج المتحصؿ عمييا مف 
 عالقة بالنتائج المتحصؿ عمييا.

 الزرع القكقعي. –الذاكرة الداللية الكممات المفتاحية:
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Study summary: 

The subject of the study included semantic memory for the deaf child 

pregnant with cochlear implant, and in this context we have identified a 

number of the following goals: 

Attempting to recognize the semantic memory of a deaf pregnant child with 

cochlear implant. 

-An attempt to help specialists understand the cognitive abilities of the 

cochlear implant group. 

We relied on the descriptive approach, specifically the case study method, 

through our application of the semantic memory test for the researcher, 

AbdulazizSaad. The study yielded the following result: 

The use of semantic memory in a deaf pregnant child cochlear implant is less 

than the level of its use in the average child. 

In the light of the results obtained through the study, a set of 

recommendations that are related to the results obtained were included. 

Keywords: semantic memory - cochlear implant. 
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 مقدمة:
دائما ما كاف اجتيادات الباحثيف كالمختصيف في مجاؿ السمع كثيرة،بيدؼ فؾ لغز ىذا األخير 

 لما لو مف أىمية كبيرة عمى حياة الفرد اليكمية .
صة في حالة غياب كغالبا ما كاف انشغاؿ المختصيف في ايجاد حمكؿ جذرية ليذه المعضمة خا

المحيط األكرطكفكني بالصمـ الكمي أك الحاد أك العميؽ ،كىذا ما يعرؼ في كمي لحاسة السمع
تجارب تعددة ككيفية عالجو. فبعد بحكث ك الذم كاف أكثر تعقيدا في كشؼ خفاياه كأسبابو الم

عديدة استمرت لسنكات كلعقكد متتالية تـ فؾ شيفرة ىذا المغز كتحديد حدكد مخاطره المؤثرة عمى 
يجاد،حياة الفرد مت في خاصية الزرع القكقعي التي اعتبرت ثركة عممية حمكؿ عالجية تمث  كا 

شممت كؿ مف المجاؿ الطبي كالمجاؿ االلكتركني خاصة بعد النتائج االيجابية المتحصمة عمييا 
نكع االضطراب كفي نفس يالت في صنع جياز يالئـ الحالة ك كبعد سمسمة مف التعد ،تدريجيا

 الكقت ال يعكد بالسمب عمى صحة الحالة.
زرع القكقعي عممية جراحية تتمثؿ في كضع جياز الكتركني حديث في األذف في محاكلة ال إف
،فبعد ىذه التطكرات العممية سخر الباحثيف تركيزىـ سترجاع تدريجي كنسبي لحاسة السمعال

كاىتماماتيـ بمرحمة ما بعد الزرع القكقعي كتأثيرىا عمى الجانب النفسي كاالجتماعي كالتربكم 
صا الجانب المعرفي الذم يمثؿ حقؿ ميـ في اكتساب كتنمية الميارات كالخبرات كخصك  ،لمحالة
فيذا الحقؿ يشمؿ مجمكعة مف القدرات المعرفية األساسية المكممة لبعضيا مف بينيا  ،المغكية

 نا مف معمكمات كخبرات ك لغات...الذاكرة التي ىي صندكؽ التخزيف لكؿ ما يحيط ب
،فالفضكؿ ىنا راألصـ دائما ماكانت محط األنظا خاصة عندفالقدرة عمى حفظ المعمكمات 

عنصر  ة،فيذه األخير ىذه الفئة خاصة في غياب كمي لمغةيكمف في معرفة النمك الفكرم عند 
تساعد عمى فيـ األشياء التجريدية كتكضح كؿ ما ىك غامض كتفسر ك ، أساسي في تعمـ الطفؿ

كىنا جكىر المشكمة فالطفؿ  ،ذات داللةك عمكمات كاضحة كتسمح لنا بتخزيف ملمعقدة المكاقؼ ا
لية األصـ ال يمتمؾ ىذه الميزة التي تحفز عمى حفظ المعمكمات في الذاكرة خاصة الذاكرة الدال

ف األطفاؿ الصـ لدييـ مشكؿ في إكبيذا ف،المعارؼ ذات داللةالتي تعتبر ذاكرة المعاني ك 
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اكؿ في عمميتي التخزيف كالتنظيـ الداللي ككذلؾ كبالتالي تؤدم الى مش ،الميارات المغكية
 .صعكبة االسترجاع مف الذاكرة الداللية

الذاكرة الداللية عند الطفؿ األصـ عرفة انطالقا مما سبؽ ذكره سنحاكؿ تسخير ىذه الدراسة لم
م نظر ينجانب ضـ جانبةتمنيجي سيجب بناءىا عمى أس ىذاكمف أجؿ  ،الحامؿ لمزرع القكقعي

 .تطبيقي كأخر
يضـ االشكالية  بداية بالفصؿ األكؿ الذم،عمىثالث فصكؿحتكل الجانب النظرم إذي     

،أما ألخير تطرقنا الى مفاىيـ الدراسةك في ا ،فة الى أىداؼ أىيمية الدراسةاضكالفرضية باإل
 كذكرنا فيو ،ب التشريحي لجياز السمعيالذم شمؿ الترك الزرع القكقعي تناكؿ فقد لثانيالفصؿ ا
ممحة ل ،ثـ تطرقناتصنيفاتوألسبابو ك باإلضافة مف التعاريؼ حكؿ الصمـ بشكؿ عاممجمكعة 
خاصة بجياز القكقعة تعاريؼ مختمفة  زراعة القكقعة ثـ ذكرنا يفية ظيكرمع عف كتاريخية
الفئة المستفيدة مف  تحدثنا عف،ثـ بعد ذلؾ تومجمكعة مف أنكاع أجيز ضافة الى باإل وكمككنات
العممية الجراحية  تكممنا عفخر ىذا الفصؿ كفي ا ،سبؽ ذلؾاالختبارات التي تكذلؾ الزرع ك 

 ككيفية ضبط الجياز.  الفكائد الناجمة مف الزرعلزراعة القكقعة مع التأىيؿ ك 
ؼ يتعار قمنا بتقديـ ف،داللية باعتبارىاالذاكرة اللى إ فيو فتطرقنا لثأما بخصكص الفصؿ الثا

ى الذاكرة الداللية إلنتقمنا إكأيضا أنكاعيا ثـ  ،خاصة بالذاكرة كمكقعيا التشريحي ككيفية عمميا
،كبعدىا تحدثنا عف أشكاؿ الخاصة بياكر النماذج المعرفية طريقة عمميا مع ذ لىإ امف تعريفي

 التمثيؿ فييا كاألساس العصبي ليا.
ثـ ذكرنا  الطريقة المنيجية المتبعة في الدراسة،األكؿ ضـ التطبيقي فشمؿ فصميف أما الجانب

الدراسة  ضافة الى عينة كأدكات الدراسة، باإلالدراسة االستطالعية مركرا بحدكد كمجتمع الدراسة
 .كاتياكأد

كفقا  تفسيرىاك  تحميمياالدراسة ك ج ليذه الدراسة كاف فيو عرض نتائ األخيرك خامس أما الفصؿ ال
ضافة  باإل،نتائج المتحصؿ عميياكفقا لماقتراحات قمنا بتقديـ تكصيات ك كأخيرا ،لفرضية الدراسة

 .الى خاتمة
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 :الدراسة إشكالية .1
أحد الحقكؿ التي أثارت فضكؿ العديد مف الباحثيف عمى اختالؼ يشكؿ ميداف الصمم

 (202، ص2015تخصصاتيـ ككاف مكضكع تصحيح السمع أبرزىا. )عكايجية، 
تحكيؿ الذبذبات الصكتية التي تنتقؿ عبر فكظيفة السمع ميمة في حياة أم كائف حي،حيث يتـ 

اىتزاز اليكاء إلى األذف كمف خالؿ ميكانيزمات معينة في األذف الخارجية ثـ األذف الكسطى ثـ 
بعدىا تبث كرسالة عصبية عبر العصب السمعي إلى المراكز العميا في الدماغ،كتظير  ،الداخمية

ركز العصبي قيمة ىذه الكظيفة بعد فقدانيا كذلؾ بسبب تضرر عمى مستكل عضك السمع أك الم
سكاء بتأخر أك تشكىات الفرد لمحياة كمشاكؿ في الكالـ  مما يؤدم إلى تأخر في مكاكبةلمسمع،

نتيجة النعداـ الرصيد المغكم أك قمتو،كيتعمؽ ىذا بمدل التضرر الذم يعاني  كاضحة في النطؽ
ىيمية اج ىذه الفئة لكسائؿ عالجية أك تأمنو العضك ما جعؿ المختصيف يفكركف في مدل احتي

ياب المغكم أك لدمج مثؿ ىذه الحاالت في الحياة كخاصة الحياة التعميمية كالحد مف الغ
 (6-5،ص2014، ركزة. )التشكىات الصكتية

 إليجادكبفضؿ العديد مف الدراسات كالبحكث العممية كالتجارب الميدانية تكصؿ المختصيف 
عمؿ عمؿ األعضاء تمتي صنع،التزراعة جياز القكقعة ة لفئة الصـ كمف بينياعالجي كؿحم

كفي ىذا  ،إلى التصحيح السمعي كمف ثـ تصحيح ميكانيزمات الكالـ بيدؼ الكصكؿ، ةالمتضرر 
لقكقعي في تنمية ميارة المغة ا(بدراستيا حكؿ أىمية الزرع 2014الصدد جاءت سميرة فني)

المتحصؿ عمييا  تؤكد فضؿ الزرع القكقعي عمى الطفؿ  ككانت النتائج ،الشفكية عند الطفؿ
 (219ص، 2014، )فنيـ في االندماج مع العالـ الصكتي. األص
كتساب تأثير عممية الزرع القكقعي عمى إ حكؿ (2018ينة)دراسة بكسبتة يم باإلضافةإلى     

ؿ بتطبيؽ أطفا 10عينة مف النظاـ الصكتي/فكنكلكجي لمغة عند الطفؿ األصـ الجزائرم لدل 
نتاجات المغكية ، ككشفت النتائج بعد تحميؿ اإلTEPPPالمغكم  اختبار تقييـ اإلدراؾ كاإلنتاج

بالغ في  رعممية زراعة القكقعة تعكد بالفائدة عمى الطفؿ األصـ لما ليا مف تأثي إف،تحميال نكعيا
 اإلنتاجازدياد قابمية  إلىالتي تؤدم  ،كالقدرة عمى التمييز السمعي اإلدراكيةتحسف الميارات 

 (1ص، 2018ة، تطكيره.)بكسبالسميـ لألصكات كاكتساب الطفؿ نظامو الصكتي /الفكنكلكجي كت
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لعدـ ىي الميكانيزمات المغكية مات المتأثرة لدل الطفؿ األصـ بشكؿ كبير الميكانيز كمف أىـ 
 .قدرتو عمى سماع األصكات

النمك المغكم يرتكز أساسا عمى الرصيد المغكم الذم تـ تخزينو في السنكات األكلى مف  كبما أف
، مف أىميا كأكليا يةعمر الطفؿ، فعممية التخزيف تحتاج إلى آليات ضركرة كىي القدرات المعرف

فؿ معنى ليذه المعمكمات انتقاء المثيرات، تمييا مرحمة اإلدراؾ فيعطي الط االنتباه مف أجؿ
كبالتالي تتحدد سمككياتو  ،المعمكمة أككيحتفظ بصكرة ذىنية لمكممة  كيحدد داللة لمشيءالمختارة 

عممية االحتفاظ تنقؿ جؿ كمف أ بيو.حسب التفسير الذم يحتفظ  المستقبمية كردكد أفعالو
المدخالت إلى الذاكرة التي بدكرىا تنقسـ إلى ثالث أنكاع أساسية، أكليا الذاكرة الحسية التي 
ترتبط بالحكاس فتستقبؿ المعمكمات الخارجية عمى مستكل الحاسة أم تيتـ بالمدخالت السمعية 

 إلىظيميا ثـ تنتقؿ مف المعمكمات المستقبمة كتعمؿ عمى تن%10أك البصرية...بحيث تحتفظ ب 
سـ نسبة إلى سعة احتفاظيا الصغيرة حيث ال ، كالتي سميت بيذا اإلالذاكرة قصيرة المدل

حيث يتـ فييا  ،الزمنية المحدكدة عمكمات كثيرة في نفس الكقت كالمدةتستطيع التعامؿ مع م
لكجية ك نك الف،كتحتكم عمى الحمقة لمعمكمات في الذاكرة طكيمة المدلالتجييز الضركرم لتخزيف ا

كتشمؿ أيضا عمى المفكرة . التي تقكـ بتخزيف كترميز كؿ ما ىك صكتي )المعمكمات المفظية(
البصرية الفضائية الخاصة بتخزيف المعمكمات البصرية كالمرئية كالمكانية،كأخيرا المنفذ المركزم 

الفضائية.ثـ يتـ لكجية كالمفكرة البصرية ك نك الذم يكمف دكره في التنسيؽ بيف كؿ مف الحمقة الف
 (20ص، 2012بكتي، ).التالي كىك الذاكرة طكيمة المدل الجزء إلىمركر المعمكمات 

جؿ التخزيف في الذاكرة طكيمة المدل يجب أف يككف المرء كاعي بمعظـ المعمكمات مف أ   
، كيتعامؿ معيا قبؿ تخزينيا، كينجح معظـ الناس في عممية التخزيف عندما يتـ فيـ المحتكل

 (68،ص2012، محمكد أبك عالـا مع المعمكمات التي لدييـ.)كيجرم تنظيميا كتكاممي
الذاكرة اإلجرائية كالذاكرة التصريحية أك ما يسمى  ىما كتحتكم عمى عنصريف متخصصيف

(خاصة بالقكاعد كالقكانيف الخاصة بالنشاطات يرية، األكلى )الذاكرة التصريحيةبالذاكرة التقر 
بصعكبة التخزيف كسيكلة االسترجاع،أما  تككف مف خاصيتيف تتميزكتة لمفرد، اليكمي

الثانية)الذاكرة التصريحية(تشمؿ كؿ مف ذاكرة اإلحداث أك الذاكرة العرضية التي تتعمؽ بتسمسؿ 
حياتية لمفرد، كذاكرة أخرل تمقب بذاكرة المعاني أك  معينة خاصة بمراحؿ زمني كمكاني إلحداث
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في مكجكدة في المحيط ك الحقائؽ الخاصة باألشياء الثؿ معاني المعارؼ ك اللية التي تمالذاكرة الد
عادة تأىيؿ  ،Bouchet (2001)جاءت دراسة بكشي  ىذا الصدد كالتي خصصيا لتقيـ كا 

ككشفت ىذه الدراسة أف اإلعاقة  .الذاكرة الداللية عند الطفؿ الذم يعاني مف اإلعاقة السمعية
تمس خاصة مستكل التنظيـ األكلي لمطفؿ كبالتالي يمنع مف إنشاء عالقات داللية فقامكا باقتراح 

 bouchet ,2001.p30)) برنامج يعمؿ عمى تطكير مستكل التنظيـ في الذاكرة الداللية.
 فبعد تطبيقيا ،الطفؿ األصـ(حكؿ الذاكرة الداللية عند 2014أماؿ قاسمي ) دراسة باإلضافة إلى

: طفؿ مقسمة لمجمكعتيف 120الذاكرة الداللية لدل عينتيف شممت بلعدة اختبارات خاصة 
،كتحصمت عمى عدة نتائج طفؿ أصـ 61عمى حتكت إانية عادم كالث طفؿ 61تشمماألكلى 

 األطفاؿأف  إلىافة باإلض اكرة الداللية،عكسية بيف الصمـ كالذ ارتباطيوأبرزىا كجكد عالقة 
، 2014)قاسمي، الصـ يعانكف مف مشاكؿ في تنظيـ المعمكمات عمى مستكل الذاكرة الداللية. 

 (217ص
 BenkemounEstelleكبنكمكف استؿ Alverde Liliبيا ألفرد ليمي ثـ دراسة التي قاـ

لقكقعي لطفؿ األصـ الحامؿ الزرع ا( حكؿ تقييـ الذاكرة الداللية كذاكرة األحداث عند ا2016)
لقكقعي أداء الطفؿ األصـ الحامؿ الزرع ا حسب القدرات البصرية كالسمعية، كتكصمكا  إلى أف

يتطكر حسب السف الذم تتـ فيو عميمة الزرع كالمدة التي تمت فييا العممية باإلضافة إلى التكفؿ 
 (Benkemoun ,2016. P73)األكرطكفكني.

بيذه الفئة تبيف لنا العديد مف المشاكؿ  جربتنا في مؤسسة الصـ كاحتكاكنا المباشرمف خالؿ تف
 إمكانيةكمشكؿ استحضارىا عند الطمب مع  ،مف بينيا صعكبة تذكر الكممات المتعممة سابقا

تذكر مشاكؿ الذاكرة الداللية  المغكية ف جميع االضطرابات، كبالتالي فإتذكرىا بطريقة عفكية
 :ؿ التاليماسبؽ قمنا بطرح التساؤ  الؿكمف خ،بدكف التركيز عمييا

س استعماليا عند الطفؿ ىؿ يستعمؿ الطفؿ األصـ الحامؿ الزرع القكقعي ذاكرتو الداللية بنف
 ؟العادم

 فرضية الدراسة:-2

أقؿ مف مستكل تككف  استعماؿ الطفؿ األصـ الحامؿ لمزرع القكقعي لذاكرة الداللية  إف    
 .استعماليا لدل الطفؿ العادم
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 أىداف الدراسة:-3

 .عند األطفاؿ الصـ الحامميف لزرع القكقعي التعرؼ عمى الذاكرة الدالليةمحاكلة  -
مف خالؿ  الفئة الحاممة لمزرع القكقعيحاكلة مساعدة المختصيف في فيـ القدرات المعرفية عند م -

 .ةاسىذه الدر 

 :أىمية الدراسة-4

تعتبر ىذه الدراسة مكضكعا حديثا في الكسط العممي المحمي لندرة البحكث النظرية كالميدانية  -
 )حسب عمـ الباحثتيف(حكلو 

 .لقكقعةالفئة الحاممة لزرع اعمؿ الذاكرة الداللية عند  إبراز -
 مفاىيم الدراسة : -5

 الصمـ:
البسيطة لكصؼ األفراد الذيف يعانكف مف فقداف سمعي يمتد مف الدرجة الصمـ مفيكميستخدـ -

 (18ص، 2014، )قاسمي .الكمية إلى
التعريؼ الجرائي: ىي الحرماف مف حاسة السمع بمختمؼ أنكاعيا كدرجاتيا الناتجة عف أسباب -
 خمقية أكمكتسبة كبالتالي تحد مف قدرة الشخص عمى التكاصؿ. إما

 :الزرع القكقعي
طبي في أذف  السمع لمطفؿ مف خالؿ زرع جياز الكتركني إلىإعادةىي تقنية حديثة تيدؼ -

 (21ص، 2011)صالحي،  .الطفؿ
عف : ىك جياز الكتركني يزرع داخؿ األذف ليعكض النقص السمعي الناتج اإلجرائيالتعريؼ -

 لمطفؿ صمـ عميؽ أك كمي أك
 تعريؼ الذاكرة الداللية:

ة المنتظمة المتعمقة بالمفاىيـ (ىي الذاكرة التي تخزف فييا المعرف2006)حسب الطيب رشكاف -
 (20ص، 2014،)قاسمي الكممات كالقكانيف.كالحقائؽ  ك 
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التعريؼ اإلجرائي:ىي النتائج المتحصؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ اختبار الذاكرة الداللية -
فيـ ي، لكجك نك التمييز الفقيس التكرار الداللي، اإليقاع، )اختبار عبد العزيز سعد الذم ي

 .الترتيب ككذا الفيـ كالربط الكظيفي(داللة الصكر كالتصنيؼ ك ، المفردات
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 :تمييد
البعض أف أىميتو قد ال يعرؼ ة الفرد ك مما ال شؾ فيو أف لحاسة السمع أىمية عظمى في حيا

اكتساب حيط الخارجي ك ،كذلؾ لما لو مف تأثير كبير في عممية التفاعؿ مع المرتفكؽ أىمية البص
حدكث أم ضرر ليذه الحاسة أك فقدانيا فقد يتسبب في مشاكؿ عديدة تؤثر المعارؼ المختمفة، ك 

مف المعمكمات عف  ،كسنحاكؿ تقديـ أكبر قدر ممكفتكاصؿ الفرد خاصة التكاصؿ المغكمعمى 
 ،كىك الحؿ الطبي المكجية لفئة الصـ ،ع القكقعي بصفة خاصةعف الزر بصفة عامة ك  صمـال

 تصنيفاتيا المختمفة كما أننا نتطرؽ بكجوك  صمـفصمنا ىذا ماىية ال بحيث سكؼ نتناكؿ في
 كؿ ما يتعمؽ بو.ىميتو كأنكاعو ككيفية ضبط عممو ك أالخصكص عف ماىك الزرع القكقعي ك 

 :التركيب التشريحي لجياز السمع -1
 03لكي نفيـ كيؼ نسمع يجب التعرؼ عمى منبع الصكت كىك الجياز السمعي الذم يتككف مف 

 أساسية سكؼ نتطرؽ ليؿ فيما يمي: أجزاء
 أجزاء ىي: 03،كىي بدكرىا تتككف مف تمثؿ الجزء الخارجي لألذفألذن الخارجية: .ا1.1

  يشبو القكقعة تتمثؿ كظيفتو في تحديد اتجاه الصكت كتجمع  غضركؼصكاف األذف: عبارة عف
 غشاء الطبمة. الخارجيةإلىاألذف الكسطى عبر القناة  إلىاألصكات كنقميا 

 سـ كتحتكم عمى مجمكعة مف الشعيرات الكثيفة تحمييا 3: يبمغ طكليا حكالي قناة األذف الخارجية
مف المؤثرات الخارجية كالغبار كاألتربة... التي تؤثر عمى عممية السمع كما أنيا تحتكم أيضا عمى 

كظيفتو حماية السمالخ( مادة صمغية شمعية تسمى ) بإفرازمجمكعة مف الغدد الصغيرة التي تقكـ 
)عبد السالـ محمد  .غير جافةكذلؾ تساعد في بقاء طبمة األذف مرنة ك  ،األذف مف األكساخ

 (31، ص2005، افسميم
  كىك يفصؿ بيف األذف الخارجية كالكسطىالقناة السمعية الخارجية ك  آخرغشاء الطبمة: يتمكقع في،

 الصكتية.عبارة عف غشاء جمدم رقيؽ يقكـ بنقؿ المكجات 
(  ة عف تجكيؼ متصؿ مع التجكيؼ الفميىي عبار . األذن الوسطى: 2.1 طريؽ )الخاص بالبمعـك

بحيث تفتح في حالة حركات عضالت البمعكـ ليدخؿ اليكاء القادـ مف الفـ ليتزف  ،قناة أكستاكيكس
األصكات العالية كالمزعجة أك  منياكال تثقب بسبب األصكات الخارجية  ،الضغط عمى غشاء الطبمة

 مف الضغط داخؿ الرأس أثناء التثاؤب أك العطس أك حتى البمع.
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الذبذبات  إيصاؿ،كيتمثؿ عمميا في عضيمات كسميت حسب أشكاليا 03مف  تتككف األذف الكسطى
تبطكف ببعظيـ بحيث ير  ،،كالركاب،السندادالقكقعة( كىي: المطرقةاألذف الداخمية ) إلىالصكتية 

،كيككف تمكقعيـ كالتالي: ارتباط المطرقة بالسطح الداخمي لغشاء الطبمة بعض بكاسطة مفاصؿال
الذم بدكره يتمفصؿ مع الركاب كىذا األخير مرتبط بالنافذة  ،يتمفصؿ مف الداخؿ مع السنداد

 (4ص ،2004 ،بف فارس حمد النصيرم)البيضاكية التابعة لدىميز األذف بكاسطة ألياؼ رابطة. 
 أالؼىحتكائيا عمإلتتشكؿ مف عدة ممرات متشابكة كىي أكثر جزء تعقيدا  . األذن الداخمية: 3.1

 ،كتتككف األذف الداخمية مف:،ابتداءا مف النافذة البيضاكيةةاألجيزة الممتدة كالمتحرك
 مع القكقعة: تعتبر بمثابة القسـ السمعي لألذف الداخمية أم أنيا الجزء األمامي المختص بحاسة الس

حركة زف جسمو ك ساعد الفرد عمى حفظ تكا،أما الجزء الخمفي يلسمعيةكتزكيد الفرد بالكفاءة كالقدرة ا
األعمى  إلى، الذم يمتؼ عمى شكؿ حمزكني مذبذبرأسو كسميت القكقعة بسبب شكميا الخارجي

 (50ص ،2008،ائرم حكؿ نفسيا مرتيف كنصؼ. )فني،بحيث تمتؼ بشكؿ دكعريض مف األسفؿ
كىك  ،قشرة القكقعة تتككف مف مادة عظمية رفيعة كىي فراغ مممكء بسائؿ لمفاكم داخمي كما أف

سـ كمف 1يا مف القاعدة ممـ كعرض35كيبمغ طكليا حكالي  ،سائؿ غني يالبكتاسيـك كالصكديكـ
 أدكار ىي: 03 إلى،كما أف القكقعة تتككف مف تجكيؼ مقسـ مف الداخؿ سـ5الرأس 

 يا بقناة الدىميز.الدكر العمكم: يسمى عمم-
 الدكر األكسط: يسمى عمميا بقناة القكقعة أك الكسطى.-
 (16ص، 2017الدكر السفمي: يسمى عمميا بقناة الطبمة. )ركزة،  -

 لمقكقعة عمى سطح الغشاء  أجساـ ككرتي: تكجد مجمكعة مف الخاليا المتراصة داخؿ الدكر األكسط
جسـ مف  4000تكاجد في كؿ القكقعة ،كيسمى جسـ ككرتي ىك عضك قشرم بحيث يالقاعدم

،كمف أىـ الخاليا المكجكدة فيو الخاليا الخاليا اليدبية آالؼ،كيحتكم بذاتو عمى جساـ ككرتيأ
 قسميف ىما:  إلىالشعرية كبدكرىا تنقسـ 

الخاليا الشعرية الداخمية: ىي خاليا مستطيمة الشكؿ ليا صؼ مف األىداب أعالىا قريبة لمغشاء -
 مزكدة بألياؼ الجياز العصبي. المخاطي كىي

الخاليا الشعرية الخارجية: ىي أيضا مستطيمة الشكؿ ليا شعيرات قميمة متصمة مع جزئيا العمكم -
 متكاجدة في الغشاء المخاطي كالذم يغطي عضك ككرتي.
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ريقة محددة كعمى يعتقد أف الخاليا الشعرية كألجساـ ككرتي مكزعة عمى طكؿ غشاء القاعدة بط    
جد خاليا شعرية محدكدة تميز المكجات عينة مف الغشاء تك ،ففي مناطؽ مخريطة محكمة شكؿ

ممرات تساعد عمى تمييز  كذلؾ الحاؿ مع غشاء القاعدة ففيو،الصكتية عالية التردد
كلك تخيمنا ىذا  .متيف كضيؽ اآلخرفأحد أطرافو رقيؽ كعريض بينما  ،،كسمكو غير منتظـالترددات

،كيغطي الخاليا الشعرية مف سب شدة اإلىتزازع ييتز بشكؿ غير متساكم حالغشاء عمى شكؿ شرا
،الغشاء السقفي لخاليا الشعرية محصكرة بيف غشاءيففكؽ سقؼ يسمى الغشاء السقفي كلذلؾ فاف ا
 (53-52ص، 2008، مف األعمى كالغشاء القاعدم مف األسفؿ.)فني

 

 (1شكل رقم )

 www.  Almanalmagazine.com))تشريحي لجياز السمعيلاالتركيب يمثل 

 :عريف الصممت .2
 ،صمـع مف بينيا مصطمح الالمفاىيـ المعبرة عف نقص أك انعداـ حاسة السمك تعددت المصطمحات 

الدارسيف حكؿ ىذا حسب اختالؼ كجيات نظر العمماء ك  كما تعددت تعاريؼ المفسرة ليذا المشكؿ
 كمف بيف ىذه التعاريؼ نذكر:ككذلؾ حسب الميداف العممي لكؿ كاحد منيـ، ،المكضكع
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لىدرجةتجعاللكالمالمنطكؽ ا ''بأنياحرمانالطفممنحاسةالسمعصمـال(2001)عرفبسيكنىي -
)صالحي،  .كضعاؼ السمع''ملصكتشمالإلعاقةالسمعيةاألطفاالت، ثقياللسمعمعأكبدكناستخدامالمعينا

 (82ص، 2011
 ،سمعية ميما كاف أصميا كميما كانت أىميتيا إعاقةيعرؼ القامكس األكرطكفكني الصمـ بأنو  -

،كالنتائج المترتبة عنيا متعددة منيا: أك دائمة كفي بعض األحياف تطكريةيمكف أف تككف مؤقتة 
ر المغة ،كاضطرابات أخرل تطكرية كانعداـ أك تأخالمغكم عند األطفاؿ اضطرابات التكاصؿ

،كتمثؿ جانب مف ندماج كالتفاعؿ االجتماعيمع كجكد صعكبة في اإل،كاضطرابات الكالـ كالصكت
ثؿ ضبط األجيزة السمعية ،مة الطبية كالنفسية كاألكرطكفكنيةالكفال إلىالتي تحتاج  اإلعاقات
،كالتكفؿ المبكر مع القراءة عمى الشفاه بالنسبة لمطفؿ كالتربية السمعية اإلعاقة،مع تصنيؼ كالتجييز
 ((.BRIN-HENRY et autre, 2011.p263 األصـ .

 (17ص ،2008، )زليرملحاسة السمع". ضياعأكفقداف " معجمعممالنفسفيعرفيعمى أنوحسب  -
أك مشكؿ  إصابةخمقي أك مكتسب، ناتج عف  إمافقداف لكظيفة السمع، ك يككف  كى الصمـفنستنتج  -

في األذف الداخمية أك العصب السمعي، في بعض الحاالت يمكف المساعدة الطبية مف خالؿ الزرع 
 . اإلشارةال ينفع الزرع ك تعكيضو بمغة  اآلخرالقكقعي كما في البعض 

 :أسباب الصمم .3
 : فيما يمي إليياىنالؾ العديد مف مسببات الصمـ سكؼ نتطرؽ 

كاف أحد الكالديف أك أم مف أقاربيما قد كلد أصـ  فإذا.قد يككف الصمـ متكارث :األسباب الوراثية-
 فيناؾ خطر كبير مف أف يكلد ليما طفؿ أصـ.

قبؿ الكالدة أك خالليا لعدة أسباب منيا الكالدة المبكرة ككجكد ظركؼ أثناء الكالدة  قد ينجـ الصمـ-
ثؿ الحصبة األـ بأمراض م إصابة، أك كافي لتنفس الطفؿعدـ تكفر األككسيجيف ال إلىتؤدم 

حمؿ كىذه األـ لعقاقير ضارة بالجياز السمعي لمجنيف أثناء ال استخداـ،أك األلمانية أثناء الحمؿ
،مثؿ المضادات الحيكية التي تحقف في المريض مف نكع جينتاميسيف عقارا 130تشمؿ أكثر مف 

 .أعطيت بأسمكب خاطئ إذامية ذات األعراض الجانبية الخطيرة التي تحطـ األذف الداخ
ياب السحايا كالحصبة كالتيابات األذف تيتمثؿ في ال :المعدية والمزمنة وأمراض الطفولةاألمراض -

 سمعية عادة أثناء مرحمة الطفكلة أك ربما الحقا. إلىإعاقةالمزمنة قد تؤدم 
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الحكادث التي تشمؿ  صابات عففقداف السمع كقد تنجـ اإل إلىالرأس أك األذف  إصابةقد تؤدم -
 ..كالعمؿ. ،حكادث المركر

الصاخبة كالتعرض  اآلالتمثؿ الضجيج الشديد بما في ذلؾ العمؿ مع  األسباب البيئية:-
،كقد القدرة عمى السمع إلىإضعاؼتؤدم ... متفرات  :جة عالية مثؿلممكسيقى المرتفعة أك أم ض
 صمـ.لبا اإلصابةة في زيادة نسبة لعبت الحركب في الفترة األخير 

 (8-7ص ،2010، نتيجة تقدـ السف.) اليكبي بالصمـ اإلنسافأف يصاب يمكف -
 :صممتصنيفات ال. 4

لمتعرؼ أكثر عمى كؿ نكع سكؼ أنكاعك  03مكف لخصناىـ في أىـ صمممىناؾ عدة تصنيفات ل
 نتطرؽ بالتفصيؿ عف مميزات كؿ تصنيؼ كالتالي:

 :اإلصابةحسب موقع  .1.4
في األذف الخارجية أك  سكاء بالصمـ لإلصابةالمؤدية  اإلصابةيقصد بو مكاف الذم حدثت فيي 

 كالتالي:فئات أساسية  إلىالكسطى أك الداخمية، ك تصنؼ 
عبد السالـ ).كحدةديسبؿ 60 ىنايككف الفقداف السمعيأقممفرسالي: ىك صمـ تكصيمي ك صمـ اإلال -

 (  28ص ،2005، محمد سميماف
 ،ديسيباؿ لحالو.) ركزة 50كف :ىك صمـ عصبي حسي، كالفقداف السمعي يكاإلدراكيالصمـ  -

 (30ص،2017
ي الحسصممالتكصيميكالصممال:يجمعيذاالشكمبينالصمـ المختمط -

العممية  )االدراكي(لذلكيجبتحديدنكعكطبيعةاإلعاقةالسمعية لمالذلكمف انعكاسات عمىعصبيال
 (95ص، 2001ي،.)صالحالتربكية

 نجد فيو:ك العجز السمعيحسب درجات  .2.4
ديسيباؿ،كىنا يعاني الطفؿ مف صعكبة في  40ك  20: تككف العتبة السمعية ما بيف الصمـ الخفيؼ -

 ( 31ص، 2017،كجكد خمؿ لفظي بسيط.) ركزةسماع الكالـ ك 
 إلى40 الخسارةالسمعيةعندىذىالفئةمف :مقدارسطالصمـ المتك  -

 (8ص، 2005محمد سميماف، )عبد السالـ .كيطمقعمييمضعيفيالسمعديسيباؿ،70
ييز ديسيباؿ، كيحتاج الطفؿ الى تج 90ك 70الصمـ الحاد : تككف درجة الضياع السمعي ما بيف  -

 (59ص، 2008كتربية الكالـ كالمغة.)زليرم، 
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 ؿديسبؿ،كىذاالمستكىمنالضعفالسمعي يشك 90 يزيدعفلصممامستكى :الصمـ العميؽ -
ى صكات العالية،فيعتمدعمألاعاقةشديدة،حيثأنالشخصقداليستطيعأنيسمعسكىبعضإ

 (39ص،2008فني،  ) .ثرمنحاسةالسمع،كيككنميضعفكاضحفي الكالمكالمغةكأحاسةالبصر 
 ،ةديسيباؿ.)ركز 120ستثنائية بحيث تككف العتبة الصكتية تفكؽ اىي حاالت :الصمـ الكمي -

 (33ص،2017
 كتككف كالتالي:  صمـمر الذم حدث فيو التصنؼ حسب الع: حسب العمر الزمني. 3.4

في مرحمة  ا:تحدث قبؿ اكتساب المغة كتنميتيا كقد يككف ىذا النكع كالديا أكمكتسبقبؿ المغة لصمـ ا -
 عمرية مبكرة.

يحدث بعد اكتساب ميارات ،بالصمـ المكتسب اإلعاقة:كيسمى ىذا النكع مف بعد المغة لصمـا -
تا يحدث فجائيا أك عمى مدل فترة زمنية طكيمة كذلؾ عند الطفؿ أك الراشد كفي كمالمغة كقد الكالـ ك 

 (109ص، 2008، ي.)قاسمالحالتيف يتدىكر مستكل الكالـ
 :(1ظ في الشكؿ)في األخير قمنا بتمثيؿ ىذه التصنيفات في شكؿ بياني كما ىك مالحك 
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 (: تصنيف الصمم )اعداد الباحثتين(02الشكل)

 لزرع القوقعي :المحة تاريخية عن . .4
 DHIURO ET(في فرنسا عمى يد  1957كانتالبداية الفعمية المكتكبة حكؿ الزرع القكقعة عاـ)

EYRIESحيت تـ (1961ة سنة)،أما المحاكالت األكلى فقد بدأت في الكاليات المتحدة األمريكي،
 إلى،أدت أخرل في نفس السنةاعة عدة أجيزة زراعة جياز ذك قطب كاحد لدل مريض كما قاـ بزر 

ـ تحسيف األجيزة بكاسطة أنو لـ يستطع فيـ الكالـ،لكف خالؿ عدة أسابيع ت إالتحسف السمع لديو 
،كقد شجعت ىذه النتائج عمى جعؿ أحد الميندسيف ينفؽ عدة سنكات لتصميـ كؿ مف السميككف

 األقطاب الخارجية كاألقطاب المزركعة.

 تصنيفات الصمم

حسب موقع 
 اإلصابة

حسب درجة 
 العجز السمعي

حسب العمر 
 الزمني

 إرساليصمم  -

 إدراكيصمم  -

 صمم مختمط -

الصمم قبل المغة -  

الصمم بعد المغة -  

الصمم الخفيف -  

الصمم المتوسط -  

الصمم الحاد -  

الصمم العميق -  
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( تمت محاكلة في جامعة ستانفكرد لتحسيف أجساـ الخاليا في العقد العصبية بزرع 1964كفي عاـ)
 إشاراتأقطاب في المركز الرئيسي لمحرقفة حيث استطاع المرضى أف يميزكا  06مجمكعةمف 

بقدر قميؿ  إالعمى ذلؾ عدـ االىتماـ بنتائج ىذه األبحاث  ،ترتبالأنيـ لـ يفيمكا الكالـ ك  إالالكالـ 
،كالذم كاف مثيرا لمجدؿ مف (1965لجراحي لزراعة القكقعة عاـ)جدا خاصة بعد عقد المؤتمر ا

أف ىذا الجدؿ جعؿ العديد مف األطباء  الإلناتجة عف استخداـ ىذه الطريقة خالؿ السمبيات ا
 (3ص ،2016، كآخركفيما بعد. )ركزة كالباحثيف عمى تجربة ىذه الطريقة كاختبارىا ف

أجياؿ الحقة نجد الجيؿ األكؿ 03ما بعد ظيرت العديد مف الدراسات كاألبحاث عمى مدل في
كاستخدـ معيا  ،الذم قاـ بسمسمة مف االختبارات لزراعة القكقعة HOUSE( مف خالؿ 1969عاـ)

أقطاب كلـ يالحظ أم تحسف في قدرة تمييز الكالـ لدل المرضى  05أنظمة قطبية مككنة مف 
كنتيجة تضارب نتائج األبحاث حكؿ الزرع القكقعي بيف المينييف  ،قطب الكاحدمقارنة بنظاـ ال

ت المنشكرة في المجاالت المقااللطريقة خصكصا بعد غياب األبحاث ك الحذريف في استخداـ ىذه ا
مف خالؿ تقديـ طمبات بتمكيؿ األبحاث حكؿ  اإلعالـ( بدأ اىتماـ 1978في نياية) إالالمتخصصة

،كتـ نشر نتائج ايجابية لألبحاث مف خالؿ تحسف قبؿ المركز الكطني الصحي كقعي مفالزرع الق
 بعض المرضى عمى فيـ الكالـ كزيادة قدرتيـ عمى فيـ أصكات البيئة كالتحكـ بأصكاتيـ.

خالؿ زراعة  أما الجيؿ الثاني كانت بدايتو في الثمانينات في الكاليات المتحدة األمريكية مف
عدة دراسات التي أثبتت فعالية زراعة  كأجريت،فرنساكؿ مف أستراليا ك في مجمكعة مف األقطاب ك 

 .الجمؿدة في فيـ الكالـ كنمك الكممات ك األقطاب المتعد
،حيث قاـ المعيد جيزة المستخدمة في زراعة القكقعةبعد ذلؾ جاء الجيؿ الثالث بيدؼ تطكير األ

 .الحديثك القكقعة عمى فيـ الكالم( بتطكير معالج جديد يساعد زارعي 1985القكمي لمصحة عاـ )
( مف قبؿ مجمكعة مف الشركات عمى أف المرضى 1987-1986كأجريت تطكرات أخرل في) 

مات كاممة في اختبارات فيـ الذيف استخدمكا ىذه األجيزة المتطكرة كحصكليـ عمى عال
ـ يت عميي،كحصكليـ أيضا عمى درجات في السمع تقارب السمع الطبيعي بعد أف أجر الجمؿ

 (.119-118ص ،2011،) صالحي.اختبارات السمع
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 تعريف جياز القوقعة: .5
السمع كيحسف قدرة االتصاؿ المفظي ألشخاص المصابيف بفقداف السمع  إمكانيةىك جياز يتيح  -

كالذم لـ يستفيدكا مف المعينات السمعية بعد فترة مف التأىيؿ المناسب  ،الحسي العصبي الحاد
 .لذلؾ

األذف  إلىكىك عبارة عف جياز متعدد االلكتركنات التي تستخدـ لنقؿ المعمكمات الصكتية   -
الداخمية، فيك ال يعيد السمع الطبيعي كلكنو يحسف مف مقدرة الشخص عمى سماع األصكات 

،)ب كآخركفالخكرطرم يحسف عممية قراءة الشفاه.) كأنماط النطؽ كما إيقاعاتالمحيطة بو كسماع 
 (499ص، س(

( تكنكلكجيا زراعة القكقعة ''كأىـ تغير تقني لألطفاؿ الصـ مف الناحية 2015كتصؼ نانسي شيتز) -
التربكية كاالجتماعية، كتستخدـ ىذه التكنكلكجيا في حاالت فقد السمع الشديدة الذم ال تستفيد مف 

اعة جراحة يتـ خالليا زر  إجراءمعينات السمع بيدؼ تكصيؿ الصكت لعصب السمع مباشرة بعد 
عمى نقؿ الرسائؿ  حفيز األلياؼ السمعية المختمفةتمجمكعة مف األقطاب الكيربائية داخؿ القكقعة ل

 (97ص، 2018، كآخركفبيالكيالالدماغ.) إلى
مف الدرجة الحادة عف طريؽ عممية  بفئة الصـأف الزرع القكقعي ىك جياز خاص نستنتج ك  -

 إتاحةجراحية، أىميتو أك كظيفتو تكمف في المساعدة في استرجاع حاسة السمع تدريجيا كبالتالي 
 .تعبير عف حاجياتيـمفرصة التكاصؿ ليذه الفئة ل

 :مكونات جياز القوقعة .6
يمي تكضيح  ،كفيمابعضيا خارجياة ك ميككف داخؿ الجمجيتككف جياز القكقعة مف عناصر بعضيا 

 :كمكانو ككظيفتولكؿ عنصر 
  اإلشاراتمكركفكف يمتقط، 
  مف الميكركفكف اإلشاراتسمؾ صغير يستقبؿ، 
  المحكلة عبر السمؾ. اإلشاراتمعالج لمكالـ كىك مكجكد خمؼ األذف بجكار الميكركفكف كيستقبؿ 
  مف القبؿ الجياز العصبي. اإلحساسمناسبة  اإلشاراتبطارية تقكـ بشحف المعالج كتقكـ بجعؿ 
  المعالجة منقبؿ السمؾ اإلشاراتالذم يستقبؿ  اإلشعاعيةمحكؿ الذبذبات، 
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 التي يرسميا المحكؿ عبر  اإلشارات،كالذم يستقبؿ زركع تحت الجمد فكؽ أك خمؼ األذفالمستقبؿ الم
 ،الجمد

 ةعالقطب الكيربائي المزركع داخؿ األذف أك القكق، 
  أحمد )العصب السمعي. إلىتنقميا ك  اتاإلشار فيعة التي تستقبؿ مجمكعة مف األسالؾ الر

 (976ص، 2018كم،مكا

 :أنواع أجيزة الزرع القوقعي .7
تختمؼ عف بعضيا البعض  لقد ظيرت العديد مف أجيزة الزرع القكقعي الكاحدة تمكل األخرل كىي

 :إلى،كتنقسـ بشكؿ عاـ ف جية كاألكثر شيكعا مف جية أخرللكتركدات مفي عدد اإل
داخؿ القكقعة عبر النافذة المدكرة كىي  إلىلكتركدات اإل إدخاؿ:حيث يتـ أجيزة داخؿ القكقعة -

 األكثر فعالية.
دكف أف تدخؿ  ،ـ()الخرشك لكتركدات عمى سطح العظـ المسمىػتطبؽ اإل :أجيزة خارج القكقعة -

 ىا أقؿ بكثير مف السابقة.،أما فعاليتيا فيي محدكدة كمتناقصة مع الزمف كأسعار داخؿ القكقعة إلى
 :كىي تحتكم عمى مسرل كيربائي كاحد كما أنيا قميمة الفعالية.أجيزة كحيدة القناة -
خرل كتحتكم عمى عدد متفاكت :كىي األكثر فعالية مقارنة ببقية األجيزة األأجيزة متعددة األقنية -

 :كمف أىميا،ؼ باختالؼ الشركة المصنعة لمجيازلكتركدات تختممف اإل
 جيازEL- MED .مف صنع ألماني 
  جيازcochleaire-Advanced bionics .مف صنع أسترالي 
  جيازDigisonic (232ص، 2014، مف صنع فرنسي. )فني 

 
 

 

( يمثل 33شكل رقم )
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 :المطبقة قبل عممية الزرع القوقعياالختبارات و الفحوصات  .8
، قبؿ خضكع المريض لعممية الزرع القكقعي يتكجب عميو القياـ بمجمكعة مف االختبارات األساسية

 متعرؼ عمى تفاصيؿ حكؿ الحالة المرضية لو،لمتأكد مف جاىزية المريض كأحقية القياـ بالعمميةل
أخصائييف قبؿ العممية  03، كبالتالي مف الضركرم اتصالو ب قعيكمدل استفادتو مف الزرع القك 

 ىـ:
 :لمقياـ باالختبارات التالية:جرةنالحأكؿ اتصاؿ مع طبيب األذف كاألنؼ ك 

o لكتركد المنبو في رل في بضعة دقائؽ ىدفو كضع اإلاختبار التنبيو الكيربائي: ىك اختبار بسيط يج
 أك كجكد بعض األلياؼ العصبية تككف سميمة. ،السمعيمكاف مناسب لمعرفة مدل سالمة العصب 

o .الفحص السمعي: لمعرفة درجة فقداف السمع عف طريؽ قياس السمع الصكتي 
o  اإلشعاعي: ىك القياـ بالتصكير اإلشعاعيالفحص ( المدقؽIRM  -  SCANNER مف أجؿ )

 رع.يسمح لمجراحبالتعرؼ عمى األذف التي يجب أف تز ك  ،التعرؼ عمى حالة األذف
عالميـك ،ة الحالة النفسية لممريض كعائمتو: لمعرفالنفساني األخصائيثاني اتصاؿ مع  بخطكات  ا 
محاكلة تقبمو لكجكد جسـ غريب لنفسي ىك تييئة الحالة لمعممية ك ،كدكر األخصائي االعممية كالتأىيؿ
 كانت الحالة صغيرة في السف. إذافي أذنو خاصة 

 لمقياـ ب: رطكفكنيثالث اتصاؿ مع المختص األ
o .تحميؿ األساليب كالطرؽ االتصالية البديمة 
o .تقييـ المغة الشفكية كتحميؿ الصكت 
o (130ص، 2011،) صالحيؿ السمعي أك غيابو.ماعمراقبة درجة االست 

 :الزرع القوقعي الحاالت التي يمكنيا االستفادة من .9
 ىذه المعايير نذكر: ،مف بيفاعة القكقعة السمعية االلكتركنيةىناؾ معايير محددة لقبكؿ زر 

 ،معاناة الحالة مف صمـ حاد -
نقطة مف  40في اختبارات كضكح المغة نتيجة أقؿ مف  اآلليأنكاع الصمـ التي يقدـ فييا الربح  -

 ،في القكائـ المفتكحة 100أصؿ 
 ،اإلشعاعيغياب أم مكانع طبية أك التي تظيرىا نتائج التصكير  -
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 ،سنكات10لحاسة السمع لمدة تقؿ عف حرماف  -
 ،تكفر عامؿ التحفيز كاالستقرار األسرم -
ت يضـ كما ذكرنا مف قبؿ لتأكد مف تكاجد ىذه المعايير في الحالة ىك فريؽ متعدد التخصصا -

رطكفكني كمختص نفساني لدراسات ممفات الحاالت ك تطبيؽ فحكصات كاختبارات لمعرفة أجراح ك 
 (11-10،ص2015، عكايجية مدل قابمية الحالة لمعممية.)

 : صنيف زراعة القوقعةت.10
 يمكننا تصنيؼ زراعة القكقعة لتصنيفيف كذلؾ حسب السف كما سنتطرؽ اليو فيما يمي :

صيبكا بالفقداف السمعي بعد الكالدة األشخاص الذيف كلدكا صما أك أ: زراعة القوقعة لمكبار. 1.10
 كيمكف أف يستفيدكا مف زراعة القكقعة خصكصا كمساعدة لقراءة الشفاه.

أف  ،بيدؼ معرفة أثر زراعة القكقعة عمى الكبار الذيف كلدكا صما أجريتالدراسات التي  أثبتتفقد 
 :ع القكقعة كذلؾ لعدة أسباب أىمياىناؾ شككؾ في مدل فيميـ لألصكات بعد عممية زر 

 ،كما أف الجياز السمعي يككف مدمرا لنتيجةكيؼ تبدكتعرؼ عمى حركؼ العمة ك يأف الشخص ال 
أف النظاـ السمعي ال يتجاكب مع الصكت ألف  إلى،كىذا مؤشر حرماف الفرد مف السمع فترة طيمة
أف عممية  باإلضافةإلى،ىذا مع كالجياز العصبي تككف قد تقمصتحجـ خاليا الجسـ في مركز الس

طكر بغرض تشكيؿ الركابط العصبية لف تنمكا كلف تت ة،التحفيز التي تحدث أثناء مرحمة الطفكل
،ىنا تظير الدراسات أف كقع استجابتيـ بطريقة طبيعية،ليذا ال يتشكؿ طبيعي في عممية التحفيزب

،في حيف أشارت دا في فيـ الكالـ بكاسطة الزراعةكبار السف الصـ منذ الكالدة استجابتيـ قميمة ج
في  عاؿ، قدما في فيـ الكالـ في مستكلالقميؿ مف الدراسات أف عددا قميال مف األفراد قد حققكا ت

المقابؿ ىناؾ العديد مف األشخاص الذيف يمبسكف الجياز بالرغـ مف عدـ قدرتيـ عمى فيـ الكالـ 
 :إلىكىذا راجع 

 نيـ مف السمع.أف الجياز يمك  -
 يساعد الجياز عمى سماع الكالـ.-
 ..يز بعض األصكات مثؿ طرؽ الباب .يتمكنكف مف تمي-
 .تحسيف نكعية الصكت إلىالكالـ بشكؿ جيد مما يؤدم  إنتاجتساعدىـ القكقعة عمى تنظيـ -

في زراعة القكقعة لمكبار الذيف أصيبكا بفقداف السمعي أما فيما يتعمؽ في الدراسات التي بحثت 
كؿ أكبر كذلؾ بسبب معرفتيـ ،فقد أثبت الدراسات أنيـ يستفيدكف مف زراعة القكقعة بشالمكتسب
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ييز األصكات كفيـ الكالـ د لدييـ القدرة عمى السمع كتم،لدل نجباألصكات كسماعيـ ليا مف قبؿ
أنيـ قد يجدكف بعض  إلىأف بعضيـ أشار  إلىالسماع األصكات البيئية، ضافةإلىباإلالعادم 

أك السماع مف  ،الصعكبات في سماع األصكات ضمف مجمكعات كبيرة غالب عمييا الضجيج
عض األطفاؿ في جدكف صعكبة في فيـ كالـ بكما أنيـ ي. ات بعيدة ذات الحكاجز )كاألبكاب(مساف

، يتكاجد معو في نفس المكاف.)صالحي،أك تحدث الحالة مع شخص ال مراحؿ عمرية معينة
 (124-123ص ،2011
ف مف الصغار الذيف يتمثمكف في فقداف سمع شديد كال ستفدك زراعة القوقعة لألطفال:  . 2.10

 مف الزرع القكقعي.،كيمكف استفادتيـ السماعات الطبية االعتيادية
كفي ىذا الصدد أشارت الدراسات أف األطفاؿ الديف أجركا عممية زراعة القكقعة مف مستخدمي لغة 

كالذيف كانكا يعانكف مف صعكبة فيـ الكالـ أف ميارات التكاصؿ لدييـ قد تحسنت بشكؿ  ،اإلشارة
ى األطفاؿ عم في الدراسة التي أجرياىا Kuwin& Stewartممحكظ. كىذا ما أكده كؿ مف 

أنو يمكف مالحظة التحسف الممحكظ في ميارات التكاصؿ  إلىا ك افكما أض ،شديدةالمصابيف بصمـ 
كسمع الكالـ لزارعي القكقعة مف خالؿ متابعتيـ لفترات طكيمة خاصة كأف لغة الطفؿ تتحسف دكما 

 مع تقدـ العمر. 
زراعة القكقعة كمما كاف ذلؾ عممية  إجراءفقد أثبتت الدراسات أنو كمما كاف سف الطفؿ صغيرا أثناء 

سنكات ىـ أكثر استفادة  50الدراسات بأف األطفاؿ الذيف يقؿ أعمارىـ عف  إليوذا ما أشارت،كىأفضؿ
 (5ص، 2016، كاخركفما قكرنكا بغيرىـ. )ركزة  إذامف زراعة القكقعة 

عادةعممية الجراحية لزرع القوقعة و . 11  التأىيل: ا 
األشعة  باإلضافةإلى ،بارات المختمفة )الطبية كالنفسيةمجمكعة مف االخت إلىالحالة  إخضاعبعد 

 ،تتـالحالة بحاجة ماسة لمزرع القكقعيكتحديد أف  ،...(كفحكصات الجياز السمعي ،المقطعية
 :العممية كفؽ مرحمتيف ميمتيف ىما

بعد التأكد مف عدـ كجكد عكائؽ جراحية أك تشكىات خمقية أك  مرحمة الجراحة والنقاىة:. 1.11
يتـ تحضير الطفؿ لمعممية الجراحية التي تبدأ  ،العممية الجراحية إجراءمشاكؿ طبية تمنع مف 

لكتركدات المزركعة عتبار أف عدد الإللألذف الكاحدة، بإساعات  03العاـ كتستغرؽ حكالي  ذيربالتخ
 يتخذكنيا جد ميمة في الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج الممكنة. في القكقعة كالكضعية التي
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كما تتشابو األساليب الجراحية المستخدمة لزراعة القكقعة بغض النظر عف نكعية الجياز الذم يتـ 
ـ كالمتعمقة بحج ،اختياره عمى الرغـ مف كجكد بعض الفركقات الطفيفة التي قد تظير بيف الجراحيف

،بحيث يتـ حمؽ الشعر المكجكد خمؼ األساسية في الجراحة تظؿ نفسيا ئأف المباد إالكشكؿ الجرح
مة كيستخدـ طريقة ثقب العظ ،مكشؼ عمى العظـ الناتئ خمؼ األذفاألذف كالقياـ بشؽ الجمد ل

، قكقعة األذف.)خيرك حسيف إلىكعالمة لمدخكؿ  يخمؼ األذف بعد تحديد العصب الكجيالناتئة 
 (8-86ص ،2015
أسابيع مف العممية  06التأىيؿ بعد تقريبا  إعادةتتـ برمجة حصص التأىيل:  إعادةمرحمة . 2.11

لكتركدات المزركعة داخؿ القكقعة كذلؾ باستخداـ ، كبداية تنشيط اإلالجراحية بعد التئاـ الجرح
كالتأكد مف أف الجياز قد برمج عمى أفضؿ كأدؽ كضع  حدااستراتيجية مناسبة لكؿ حالة عمى 

مجمكعة مف البرامج المصممة لمتكفؿ بمثؿ ىذه  إلىالحالة  إخضاعكبعدىا يتـ  ،لخدمة الحالة
 (232ص، 2014، األجيزة.) فني

 

 
 ( (www.thai-advisor.comعممية جراحية لزرع القوقعة(يمثل 04شكل رقم)

 فوائد زراعة القوقعة: -12
عمى حياة  باإليجابالفكائد الناتجة عف ىذه العممية التي تنعكس اليدؼ مف الزراعة في النتائج ك 

 ،كمف ىذه الفكائد نذكر:المريض
 ،تحسيف مقدرة الشخص عمى تمييز األصكات -
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 ،تحسيف ميارات قراءة الشفاه -
 ،تحسيف مقدرة الحالة عمى التحكـ في صكتو -
 ،تحسيف الميارات المغكية االجتماعية -
 (07،ص،)ب س(كآخركف.) الخكيطريإليوفيـ الكالـ المكجو  -

 :ضبط الجياز آلية-13
و ميشغ معمكماتيلكتركد يتـ ذلؾ بكاسطة برنامج إتشغيؿ األكؿ تحفيزا متتاليا لكؿ يقتضي ال
ة مكضكعة عمى مستكل معالج الكالميرسؿ التيار بالتدريج مكصال مباشرة ببطاقة مشفر  ،الحاسكب

ارتفاع تحددىا ردة الفعؿ صؿ عمى الدرجة المضبكطة مف شدة ك حتى يتـ التح ،لكتركدإلكؿ 
 السمعية لمحالة.

،عمكما تككف تركنية التي استفادة منيا الحالةتستمر حصص الضبط بكتيرة حسب نكع القكقعة االلك
،ثـ تتباعد الحصص لتصبح تحفيز األكؿ طبيمة السنة األكلىالحصص كؿ شير مرة تبدأمف ال

،لكف ىذا يعتمد ـ حصة كؿ سداسي في السنة الثالثة،ثأشير في السنة الثانية 03ؿ حصة كبمعدؿ 
الشركة المسؤكلة عف نكع  عمى عكامؿ أخرل تتدخؿ في تسيير ىذه الحصص مرتبطة بالحالة أك

 (15-14،ص2015، )عكايجيةالتأىيؿ. إعادةص ،خاصة سير حصالقكقعة

 :الفصلخالصة 
كتعمـ المغة عند الطفؿ عممية اكتساب  البدءيعد جياز القكقعة المحرؾ الفعمي كالرئيسي 

،كبالتالي يبدأ الطفؿ الحامؿ ستقباؿ كسماع أصكات بطريقة صحيحة،بحيث يعمؿ عمى ااألصـ
الزرع القكقعي دخكؿ عالـ التكاصؿ كاالندماج مع المجتمع بشكؿ تدريجي يستدعي منو المثابرة 

ستدعي منو مداكمة عند كما ي .الجياز عبر فترات زمنية محددة بضبطالخاصة عمى الحصص 
كذا التحفيز العائمي ج العالجي المعد مف ىذا األخير ك رطكفكني لضماف فعالية البرنامالمختص األ

 لو لتحقيؽ النتائج المرجكة.
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 تمييد:

تعددت  ،الرصيد المغكمالذاكرة في اكتساب المغة كتطكر نظرا ألىمية القدرات المعرفية ك 
الدراسات حكؿ الذاكرة كظيرت عدة أبحاث حكؿ أجزاء الذاكرة التي تختمؼ فيما بينيا مف ناحية 

 الذاكرة الداللية.بشكؿ عاـ ثـ نخصص في فسنحاكؿ التطرؽ إلى الذاكرة  ،نكعية المعالجة

 . مفيوم الذاكرة1 

 :. تعريف الذاكرة1.1

عمى الخبرات المستقبمية اىنة، ىذا األثر أم الذاكرة يؤثر تتركو الخبرة الر الذاكرة ىي ذلؾ األثر الذم  -
أم خبرات الفرد في المستقبؿ كمف مجمكع تمؾ اآلثار يتككف لمفرد تاريخ نفسي يسجمو في 

 (288،ص1989، عيسكم)نفسو.
بعضيذه فيتميز نظاـ الذاكرة لدل اإلنساف بقدر كبير مف تنكع العمميات التي يتضمنيا،حيث تتكلى  -

، العمميات تسجيؿ التفاصيؿ الدقيقة لمصكر الحسية ككذا الخبرات التي تمر بيا.)حمداش
 (32ص،2002

كما عرفت الذاكرة بأنيا فاعمية ذىنية تقكـ باالحتفاظ بحكادث الماضي، بدكنيا يغدكا النشاط الذىني  -
لالستفادة منيا في لدل اإلنساف فقيرا كمحددا، فتعيف اإلنساف عمى استحضار الماضي كأخطائو 

 (38ص، 2005، المستقبؿ.)دبراسكا
الذاكرة عممية عقمية عميا تتضمف العمميات المترابطة فيما بينيا، كىي التشفير، التخزيف أك االحتفاظ  -

جمكعة مف المنظكمات البيكلكجية ( م1997 ) lieurأك التعرؼ أك االستدعاء، كما عرفيا لكرم
استرجاع المعمكمات كتتككف مف أجيزة مرتبطة بمنظكمة التكاصؿ النفسية، تقـك بتشفير كتخزيف ك ك 

 (25ص، 2016، عيادالخارجية لمفرد.)

الخبرات التي يمر بالتالي يمكف القكؿ أف الذاكرة قدرة ذىنية تقكـ عمى تخزيف المعمكمات حكؿ 
 .ستعانة بيا في التجارب المقبمة عف طريؽ االسترجاعبيا اإلنساف لإل
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 (39،ص2009،)لعجالAthkinsin,Shiffrinلنموذج تمثيل (06شكل رقم )

 لمذاكرة: .الموقع التشريحي2.1

مف األسئمة التي شغمت باؿ الكثيريف مف الباحثيف ىي ما مكقع الذم تشغمو الذاكرة، ىذا المكاف 
الذم بإمكانو تخزيف كميات ىائمة مف المعمكمات، كىؿ تقتصر عمى مكاف كاحد أـ ليا عالقة 

التجارب  بالدماغ ككؿ، ككيؼ يتـ تخزيف ىذه المعمكمات، لإلجابة عمى األسئمة تمت العديد مف
عمى المرضى فاقدم الذاكرة مقارنة مع األصحاء لمكشؼ عف المناطؽ المتضررة  كاستخداـ العديد 

 مف أجيزة اإلشعاعية .

، بدراسة حالة خضعت الستئصاؿ (miles)ميمزك  (scoville)قاـ سككفيؿ 1950ففي    
ني مف عدـ القدرة جراحي ألجزاء مف الجياز الحافي، أسفرت عف فقداف الذاكرة حيث أصبحت تعا

 (77ص ،2008، عمى تشكيؿ كتخزيف ذكريات جديدة بينما تتذكر الذكريات القديمة.) لكزاعي

كما تبيف نتائج العمميات الجراحية التي أجريت عمى المرضى إلزالة جزء مف المخ، يسمى بقرف 
ف بفقداف أمكف أك الجياز العصبي الطرفي ك أجزاء المحاء المخي القريبة،فاف المرضى يصابك 

الذاكرة طكيؿ المدل لممعمكمات التي سبؽ أف تعمميا بعد إجراء العممية،الجراحية كيبدكا أف النتائج 
 ،ف قرف أمكف كالمناطؽ المحيطة بو مف أجزاء المحاء تمعب دكرا في التذكر.)دبراسكأالمالحظة ب

 (39،ص2005

الذاكرة طكيمة 
 المدل:

تخزيف 
 للمعلوماتدائـ

قصيرة كرة االذ
 المدل:

 التسميع أكالتكرار 

 الترميز

 القرار

استراتيجيات 

 االسترجاع

 

 سجؿ حسي:

 بصرم

 سمعي

 مدخؿ تنشيط

 قادـ مف المحيط
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المرضى الذيف فقدكا حكؿ بعض  (bekhtreve ,1899)كفي دراسة نسبت ؿ ـ فكف باختريؼ 
ذاكرتيـ بعد خضكعيـ لعممية جراحية، بتر فييا الفص الدماغي األكسط مف اجؿ التحكـ في نكبات 

دكر الفص الصدغي األكسط، انطالقا مف أشير تصيبيـ، إلبراز مفيكـ الذاكرة ك  الصرع التي
 systèmeسنة لبتر جزء مف النظاـ المحيطي 27ـ( الذم خضع كىك في  -الحاالت )ق
limbique الجراحة كانت ناجحة كطبقت عمى الفصيف كخصكصا الفص الصدغي األكسط،

ة، فمنذ ذلؾ الحيف أصيب )ق،ـ( بفقداف قبؿ تراجعي حاد يالدماغييف غير أف النتائج  كانت كارث
لمذاكرة بخصكص تجارب الحيات اليكمية كعجز تراجعي محدد بالنسبة لمسنتيف السابقتيف عمى 

 (62ص، 2012، الخطابي في حيف ظمت الذاكرة الفكرية سميمة.)إجراء العممية 

فقد ، 1920أكؿ مف اىتـ بيذا النكع مف الدراسة أكاخر (lashlley)شمي كفي دراسة أخرل لال
كرس حياتو في محاكلة عزؿ بعض مناطؽ الدماغ عف بعضيا لمجمكعة مف الفئراف، ثـ يالحظ 

مف المادة  بالمئة 20إلى  15ت انو نزع ،حيث اثب1960مدل كمستكل االضطراب حتى عاـ 
بالمئة مف  50فانو مف الغير ممكف أف يفقد الدماغ كؿ مف تعممو أم ذكرياتو،أما عف عزؿ ،الدىنية

ف أتنتج نو تحدث اضطرابات في الذاكرة ك بالتالي اسإالدماغ  ذلؾ حسب المناطؽ المنزكعة، ف
أنحاء الجياز المركزم العصبي، في أكاخر  الذاكرة ليست ليا مقر محدد بؿ ىي مكزعة عمى كامؿ
المركب الصغير داخؿ  ىذا  hippocampeالستينات يتبيف مف عدة تجارب أف حصاف البحر 

 (42ص،2007،النظاـ التفنيالمتمكضع في الفص الصدغي يمثؿ مركز الذاكرة.)ساساف

فكانت محاكالت العمماء في ىذا الصدد كثيرة كمتنكعة، لـ نتمكف  مف ذكرىا كميا لكف كجو 
ف دماغ اإلنساف ككؿ عبارة عف تركيبة متكاممة مككنة مف أاالتفاؽ بيف ىذه الدراسات، ىك 

ك شبكات تربط بينيا، لتحافظ عمى عنصر التذكر الذم يختمؼ حسب نكع المعالجة لكؿ أكصالت 
 معمكمة.

 :األساسية في الذاكرة لعممياتا. 3.1

ب ىذه العممية تتطمعمى ميزة االحتفاظ بالمعمكمات ك  الذاكرة ىي إحدل قدرات الدماغ التي تقكـ
حداث السابقة ككذا لتطكير لغتنا كذلؾ بكاسطة ثالثة عمميات لنستطيع تذكر األ ،ميكانيـز معيف

 تتمثؿ في:
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 كالتي تعمؿ عمى بقاء المعمكمات  ،يتـ تككيف إشارة الذاكرة:ىي العممية التي بكاسطتيا عممية التشفي
كتعتبر عممية التشفير أكلى العمميات التي يمارسيا الفرد بعد اإلدراؾ حيث يتـ تحكيؿ  ،في الذاكرة

 رمكزالة صكر أك حينما تعرض ليا الفرد مف مجمكع ،كتغير شكؿ المعمكمات مف حالتيا الطبيعية
 ( 42،ص2002، بيذه المعمكمات.)حمداشمطشفرة ليا مدلكؿ خاص يتملا
 تبقى في الذاكرة حيف التي إلييا في المرحمة السابقة ك : تدؿ عمى احتفاظ الذاكرة بالمعمكمة التخزيف

 حاجة الفرد إلييا.            
ي بعد استعماليا أك كىك األثر الذم يسجؿ مف جراء عممية ترميز يمكف إف تككف مؤقتة يختف

عممية منظمة في الذاكرة.  فالتخزيف ىك ،تخزف إذا تمت معالجتو بصفة معمقةف أبالعكس يمكف 
 (48،ص2007،)ساساف

 يتكقؼ تـ تخزينيا في الذاكرة ك  االسترجاع: نشير إلى إمكانية استعادة الفرد لممعمكمة التي سبؽ أف
المعمكمات بالنسبة لمفرد. عمى مدل قكة أثارة الذاكرة المكجكدة كتتعمؽ بمدل أىمية 

 (42،ص2007،)ساساف
، )لكزاعيكالنجاح في ىذه العممية يتعمؽ بترابط بيف المعطيات المخزنة ككضعية التذكر.

 (75ص،2008

 الذاكرة: أنواع. 4.1

قاـ الباحثيف بدراسة الذاكرة كؿ حسب اختصاصو ك تفسيرىا مف كجية نظره  كىذا ما أدل إلى 
 في مكضكع الذاكرة.بزكغ الكثير مف النماذج ك المصطمحات ك المفاىيـ 

 : الذاكرة الحسية.1.4.1

(الذاكرة الحسية ىي المرحمة األكلى في نسؽ الذاكرة فتعرؼ عمى أنيا 2000حسب دافيد يكؼ )
االحتفاظ السماح بالتعرؼ عمى المكاضيع كاألشياء المحيطة بنا ك خطكة لمعالجة المعمكمات ك 

 (32ص،2007 بالمعمكمة لمدة نكعا ما محددة.)ساساف،

كما عرفت بأنيا االنطباع الحسي الذم يتركو المنبو الحسي، كتختمؼ مدة االحتفاظ بالمعمكمة 
 (29ص،2016، ث لكؿ حاسة مسجؿ خاص بيا.)العجاؿالحسية تبعا لنكع الحاسة،حي
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المحيط الخارجي في العديد مف اسطة المثيرات مف الكسط البيئي ك نأخذ العديد مف التنبييات بك 
 ك األصكات كؿ منيا تستقطب حسب الحاسة المعنية بيا.األشكاؿ كالصكر أ

صيرة جدا )بضع أجزاء مف لكف في ظرؼ كجيز فمدتيا ق بأمافتحتفظ الذاكرة الحسية بالمعمكمة 
 (30ص ،2012كتعتبر كأنيا جزء مف اإلدراؾ. )خطابي، الثانية(

 :خصائصيا أىما( 

  ت معرفية كحدا 5 لىإ 4تسمح بنقؿ حكالي الذاكرة القصيرة حيث تمرير المعمكمات بيف الحكاس ك
 أك صكرة.أك حرؼ أك جممة ف الكحدة المعرفية قد تككف كممة أفي الكقت الكاحد عمما ب

 زمفتخزف المعمكمات لمدة قصيرة مف ال. 
 .تنقؿ الذاكرة الحسية صكرا حقيقية عف العالـ الخارجي بدرجة عالية مف الدقة عف طرؽ الحكاس 
  2014، )قاسمي.ذلؾ لمذاكرة قصيرة المدلال تقـك الذاكرة الحسية بأم معالجة معرفية بؿ تترؾ ،

 (29ص

 :.الذاكرة قصيرة المدى2.4.1

، أم التي تربط شتغاؿااللفظة أخرل كىي ذاكرة  حتفاظ بالمعمكمة في الذىف بميالدسمح مفيكـ اإل
بيف المعمكمات الحاضرة كبيف األجزاء المنبثقة عف الذاكرة طكيمة المدل الالزمة لمعالجتيا، كيعتبر 

( أكؿ مف صاغ المفيـك الحديث لذاكرة االشتغاؿ كعرفيا بأنيا ستساعد alanbaddelyاآلف بادلي) 
از مختمؼ المياـ المعرفية مثؿ فيـ استخداميا أثناء انجمؤقت بالمعمكمة، كعمى انتقائيا ك االحتفاظ ال

 (     36ص،2012، النصكص كالتعمـ كحؿ المشكالت.) خطابي

كما سميت بالذاكرة اآلنية أك المحظية أك الكقتية ككذلؾ بالذاكرة العاممة،فيي الجزء الذم يخزف 
 (30ص،2007 فيو المعمكمات لمدة قصيرة كليا عالقة كطيدة مع النشاط المعرفي.)ساساف،

التذكر بؿ ىي سيركرة ديناميكية قادرة عمى عالج اكرة ليست نظاما بسيطا لمتسجيؿ ك فالذ
عكيض مفيـك الذاكرة قصيرة المعمكمات قبؿ استرجاعيا ليذا اقترح بادلي نمكذجو لت

 (78،ص2008)لكزاعي،المدل.
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مدل فتعمؿ تعمؿ الذاكرة قصيرة المدل دكرا ميما حيث تتكسط الذاكرة الحسية كالذاكرة طكيمة ال
عمى المعالجة البسيطة لممعمكمات، لتمر لمذاكرة طكيمة المدة كما ليا دكر في استرجاع المعمكمة، 

 كسميت بقصيرة المدل نسبتا لممدة القصيرة التي تحتفظ فييا بالمعمكمة.

 :( أىم الخصائصا

  معالجتيا  ثانية ما لـ يتـ تكرارىا أك 18إلى  15مدة االحتفاظ محدكد حيث تبقى المعمكمات
 ،فتصبح القدرة معتمدة عمى طكؿ فترة المعالجة

 الطاقة التخزينية لمذاكرة العاممة محدكدة كقدرىا مميmiller  إلى كحدات معرفية 5ب. 
  إف حدكث أية مشتتات لالنتباه خالؿ معالجة المعمكمات في الذاكرة اآلنية يؤدم إلى إضعاؼ

الذاكرة طكيمة المدل كبالتالي تضعؼ احتمالية تذكرىا احتمالية معالجة المعمكمة كتخزينيا في 
 الحقا.

  ترتبط سعة الذاكرة قصيرة المدل بمفيـك أك إستراتيجية التجميع كىي طريقة تساعد عمى تقميؿ عدد
 الكحدات المعرفية لتصبح في إطار اعمي لمطاقة التخزينية.

  لممعمكمات،كال تعتبر لمذاكرة العاممة  نيةاآلتكحيد كظائؼ المعالجة تعمؿ الذاكرة العاممة عمى تنظيـ ك
، رات صكتي أك بصرم أك سمعي.)ساسافكمكاف لمتخزيف يتـ الترميز فييا عمى حسب نكع المثي

 (34ص،2007

 :.الذاكرة طويمة المدى3.4.1

كالحقائؽ تعرؼ الذاكرة طكيمة المدل بأنيا نظاـ طكيؿ لتخزيف كمية ىائمة مف المعمكمات 
عمر اإلنساف  بصكرة مماثمة لممادة الحقيقية تستمر لساعات أك أياـ أك شيكر أك األفكاركالمعاني ك 

 (32ص،2016المفاىيـ مف الذاكرة قصيرة المدل.) عياد،بعد تمقي المعاني ك 

تيتـ بكؿ الذكريات  كيمة المدلف الذاكرة طإفjeun combier(1998)كحسب جكف ككمبي 
المعالجة في الذاكرة العاممة بما أف مضمكنيا يتزايد  كالمعمكمات التي تصر عمى بقاء بعدكالخبرات

 (35ص،2007، مع الخبرات.)ساساف
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كيتميز ترميز المعمكمات في الذاكرة طكيمة المدل بعدة طرؽ، إذ يمكف ترميز لفظيا حيث يعبر 
عنيا في الذاكرة بالكممات مثاؿ ذلؾ الكرد األحمر أك بأم رمز أخر كأحيانا ما يتـ تخزيف 

البيئية عمى ىيئة صكر عقمية،تحتفظ ببعض خصائصيا الطبيعية مثاؿ ذلؾ الكرد لو  المدخالت
 (99ص،2012، رائحة مميزة كصكرة خاصة.) محمكد أبك عالـ

فيي نظاـ لتخزيف كمية كبيرة مف المعمكمات كألطكؿ مدة ممكنة، فتقكـ بمعالجة خاصة لكؿ 
 ليسيؿ استرجاعيا. معمكمة تصؿ إلييا، كتصنفيا حسب مكعيتيا بطريقة منظمة

 ( خصائصو:ا

  يمكف استيعابيا في الذاكرة طكيمة المدل. إليال تكجد حدكد لكمية المعمكمات 
 .ال يكجد حدكد لمزمف الذم يمكف لمذاكرة الدائمة إف تحتفظ بالمعمكمة لمدة زمنية ثابتة 
  في استعادتيا جميع المعمكمات التي تصؿ إلى الذاكرة طكيمة المدل يتـ تخزينيا حتى لك فشمنا

 الحقا.
  استرجاع المعمكمة مف الذاكرة الطكيمة يتأثر بعدة عكامؿ منيا فعالية الترميز في الذاكرة اآلنية.الحالة

ياؽ الذم تـ السأىمية ىذه المعمكمة عند الفرد ك  المزاجية لمشخص عند الترميز أك االسترجاع كدرجة
 (34ص، 2007، فيو الترميز. )ساساف

 الذاكرة طويمة المدى:كونات م 1.3.4.1

المعرفية كىذا ما يسمى لمفرد تساب كتخزيف اإلجراءات الحركية ك الذاكرة اإلجرائية:تسمح باك ا(  
المتدرج لمميارات يتـ عف طريؽ التحسيف المتزايد ك  بإتقاف الميارات العمميةكىذا االكتساب لإلجراءات

 (43،ص2012، عف طريؽ التكرار.) الخطابي

لمعارؼ اسـ المعارؼ الصريحة كؿ الخبرات كالحقائؽ الثابتة ك ريحة:تندرج تحت االذاكرة الصب( 
 كتنقسـ: ،التي تعمميا الفرد خالؿ مراحؿ حياتو المختمفة

اكرة األحداث: كتتعمؽ بالفرد كتجاربو الخاصة كخبراتو الماضية المرتبطة بزماف كمكاف محدد ذ
الداللية كذاكرة األحداث ىك عالقة كؿ منيما ( فمف الفكارؽ بيف الذاكرة 2006) hudmonكحسب
فالمعرفة المخزنة في الذاكرة الداللية مستقمة زمنيا فمثال متى تعممنا جداكؿ الضرب ليس  ،بالزمف
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بينما ذاكرة األحداث تتطمب إف تعرؼ أيف كمتى  ،5ضرب  5جكاب  25ضركريا لمعرفة إف 
 (38،ص2014 ) قاسمي،حصمت عمى المعمكمة.

 لداللية: حسب بادلي الذاكرة اbaddely(1993 إف القصد مف الذاكرة الداللية ذاكرة ) الكقائع
محيط بنا المفاىيـ، أم مجمكعة المعارؼ المفيكمة المكتسبة التي تسمح لنا بفيـ عالمنا الك 

 (46،ص2007 )زغبكش،. عرؼ"أانطالقا مف سؤاؿ "ماذا 

 

 (56،ص2010،)قاسمي. الفرق بين الذاكرة الداللية وذاكرة االحداث(1)رقم الجدول 

 :الذاكرة الداللية.2

 تعريف الذاكرة الداللية:. 1.2

عرفت الذاكرة الداللية بأنيا النكاة األساسية لمذاكرة طكيمة المدل، فكظيفتيا كتنظيميا يسمح 
 (52، ص2014، مف مختمؼ الفئات إف تخزف.)قاسمي لممعمكمات

اإلدراؾ حيث تشمؿ لمكتسبة بالمغة مف مستكل المفظ ك تحتكم ىذه الذاكرة عمى كؿ المعارؼ ا
 النظريات كالحقائؽ.قكاعد ك القكانيف ككذا المبادئ ك كافة التعميمات، المفاىيـ، ال

المعرفي لمفرد بالنسبة لمكممات كالرمكز كما إنيا تعرؼ بالمكسكعة العقمية التي تمثؿ التنظيـ 
 (61،ص2005، مبناىا.)دبراسكالمفظية معناىا ك 

 الذاكرة الداللية ذاكرة األحداث 
 األحداث طبيعة المعمومات

 مرتبط بالمعتقدات
 ذات عالقة باألنا

 لحقائؽ كاألفكار كالمفاىيـا
 مرجعية العالـ

 ترميز مكاني كزماني سيرورتيا
 أىمية الكضعية

 الترميز يعتمد عمى المعنى
 الكضعية غير ميمة

 ضرورياتيا ومجال 
 أىميتيا

 غير ضركرية لمتعمـ
 غير مرتبطة بالذكاء

 ضركرية لمتعمـ 
 ذكاءمرتبطة بال
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فالذاكرة الداللية تختص باإلطار المعرفي الذم يعكس معرفتنا المنظمة عف العالـ مف 
اعد ،كالقك كالكمماتحكلنا،كتقكـ عمى استخداـ المعرفة المتسقة،حيث تتضمف المعرفة بالمفاىيـ،الحقائق

انيف،كباختصار كؿ ما يشير إليو مفيكـ المعاني،كما تشتمؿ أبضا عمى الكثير مف المعاني القك ك 
 (59،ص(ب س)،كآخركف أف نشير إلييا بالكممات.) الزغكؿالتي نعرفيا كال يمكف 

ت التي يمكف إدراكيا كمف ىنا يتضح أف الذاكرة الداللية  ليست سجال لخصائص المدخال
زرؽ ال أفإننا عندما نستعمؿ كممة  ،جع المعرفية لإلشارات المدخمةحسيا بؿ ىي المراعقالنيا أك 

تعتمد عمى كننا نسترجع المعنى العاـ ليا، ك نسترجع الحدث الخاص الذم استعممت فيو ىذه الكممة ل
 ،انتقاء المثيراتك مدخالت حسية السمعية أك البصرية التي يتـ التعرؼ عمييا كمثير أك االنتباه لي

فتمر مف الذاكرة الحسية ثـ إلى قصيرة المدل كبعدىا إلى طكيمة المدل فتتـ تخزيف المعمكمات 
 المعالجة بالشكؿ الالـز لتتحكؿ إلى الذاكرة الداللية في شكؿ عقد داللية.

 يفية عمل الذاكرة الداللية لدى الشخص العادي:ك .2.2

سمعية كبصرية يتـ التعرؼ عمييا كذلؾ يتطمب تبنى الذاكرة الداللية انطالقا مف معطيات حسية 
لممعمكمات المراد االحتفاظ بيا، فالمكجات الصكتية التي تطرؽ  انتقاءك  تركيزا كانتباىا مطكال، بؿ

الجمؿ ذات داللة مف لرسالة الصكتية ثـ تمر الكممات ك سمع الشخص العادم تنقؿ خصائص ا
 كرة طكيمة المدل.الذاكرة السمعية التي ىي قصيرة المدل إلى الذا

كقبؿ أف تخزف في الذاكرة طكيمة المدل يتـ استرجاع المعمكمات السمعية باالعتماد عمى التكرار 
 اليادؼ إلى التعمـ.ي اليادؼ إلى الحفظ عف ظير قمب ك الذىن

بالضبط الذاكرة ل أعمؽ ىك الذاكرة طكيمة المدل ك كفي ىذه المرحمة تتحكؿ المعمكمات إلى مستك 
،حيث يتـ تقديـ المفاىيـ عدية لمشبكة في الذاكرة الدالليةعمى شكؿ عقد تعتبر العكامؿ القاالداللية 

الذاكرة  في شكؿ عقد داللية تحتكم عمى المفاىيـ كالقكاعد المسانية كيتضح أـ المدخؿ األساسي مف
 (26،ص2002، ، الكعي، التعرؼ.)بكخارمالداللية ىك االنتباه كاإلدراؾ
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 :عرفية لمذاكرة الدالليةالنماذج الم.3.2

كمف اسمو يتضح في  ،في عمـ النفس المعرفي يتناكؿ بالدرجة األكلى المعمكمات لدل اإلنساف
 ،أذىاننا مدل اتصالو بالمعرفة كأنكاع المعمكمات التي يتحصؿ عمييا اإلنساف مف المكاقؼ الحياتية

كدرس كيفية اكتساب ىذه المعرفة كمدل ارتباطيا بالذاكرة ككيؼ تتـ عممية استدعائيا كاستخداميا 
كمع تكاصؿ الدراسات إلى عدة أبعاد أخرل منيا كيفية  ،مف جديد كىذا ما يسمى بالعمميات المعرفية

كمف  ،تصنيؼ ىذه المعمكمات في الذاكرة كما الذم يجعؿ المعمكمات تحظر في الكقت المناسب
 ىنا تظير عدة نماذج لمعالجة المعمكمة في الذاكرة كالذاكرة الداللية منيا:

 :النموذج الشبكي. 1.3.2

مف  أكقد نش 1966لذاكرة الداللية عاـ أكؿ نمكذج في اىك  Collins .Quillanككيمف ككليف ك ل
لمفاىيمي المبكر لمتنظيـ الذاكرة برنامج الحاسكب، كيتـ افتراض إف الذاكرة الداللية اخالؿ التصكر 

الذم يحكم مجمكعات فئكية. حسب الترتيب اليرمي المعقد ك تتككف مف شبكات مفاىيـ منظمة 
 (57،ص2014 )قاسمي،

ـز يستمالربط بيف كممتيف حسب الداللة ك  مف خالؿ البرنامج إلى Quillanكما ىدؼ ككلييف 
 جؿ إنتاجيا.ألية كتأسيس رابط بيف كممتيف مف تمركز المعمكمات في الذاكرة الدال

حيث اقترح ىذا النمكذج كجكد شبكة لمعالقات السميمة مرتبة تصاعديا لحيكانات مثؿ كنارم، 
 (55،ص2009، )لعجاؿسممكف.ككؿ عقدة ىي نفسيا بعدد معيف مف الخصائص.

                                                                        .يءاالنتماء لمصنؼ:ماىية الشالقات ع كىذه العالقات نكعاف:
 لفئة معينة بخصائصو التي يممكيا.  يءفيتحدد النتماء الشعالقات الخصائص:

 مبادئ النموذج الشبكي: ا(

  التنظيـ اليرمي المنتظـ: استنتجCollins كQuilliane  مف تجاربيما إف المعرفة تأخذ تنظيما عمى
شكؿ مخطط ىرمي منتظـ فالمعمكمات التي تنطبؽ عمى كافة أعضاء الصنؼ الكاحد تخزف بفعالية 
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ف يككف مع درجة عالية مف االقتصاد أكىذا ما يسمح لمتنظيـ  ،مف اليـر مستكل ممكفى عمأفي 
 المعرفي.

 مفيـك ما في المستكل األعمى مف الشبكة اليرمية االقتصاد المعرفي: تخزف الخصائص المحددة ل
أم إف" االقتصاد المعرفي" يسمح لمنظاـ بالحد  ،كال تكرر في جميع المستكيات األدنى مف اليـر

 اإلقصاء مف استخداـ السعة الفعالية مع الحد األدنى مف التكرار.

يات كاف نقكؿ ليا فرك كتمد يمثال " الكالب" ك" القطط" مف الثدييات فكؿ ما يعرفو الشخص مف الثد
، . )قاسمياألدنىترضع صغارىا فيذه الخصائص ال تعاد كال تخزف عمى المستكل اليرمي ك ،صغارا
 (58،ص2014

اؿ طريقة كيفية استعماؿ البنية اليرمية باستعمQuillanك Collinsكما يشرح ككليف كككيمف
 " ىك"ب" كما يمي:أالتحقؽ مف الجمؿ مثؿ "

I.  الشبكة في العقدة المتعمقة بالمسند )المبتدل(يتـ الدخكؿ إلى 
II.  ذا لـ يعثر عمى البحث عف الحكـ: فإذا عثر عمى الحكـ يتكقؼ البحث كتككف اإلجابة صحيح، كا 

 الحكـ ينتقؿ البحث في اليـر إلى مستكل أعمى كيفحص تمؾ العالقات.
III. مؽ بعدد المستكيات التي ككؿ انتقاؿ يستيمؾ كقتا معيف مف المعالجة،لذا فزمف التحقؽ ىك أمر يتع

ينبغي اجتيازىا لمعثكر عمى الحكـ، مثاؿ لكي يتحقؽ الشخص مف عبارة أبك ألحف احمر الصدر 
كبما إف "احمر الصدر"  ،يدؿ إلى اليـر في "أبك ألحف "كيبحث في الخصائص المخزنة ىناؾ

 .مخزنة مباشرة مع "أبك ألحف"يجيب الشخص بسرعة "صحيح"
بكالحف" يمكنو"الطيراف" يدخؿ الشخص مجددا إلى الشبكة في مجددا إلى أمتحقؽ مف إف "لك 

ذا لـ يجد الحكـ ينتقؿ البحث إلى  الشبكة في"ابكالحف " كيبحث في الخصائص المخزنة ىناؾ،كا 
الحف احمر أبك الطائر كبما إف البحث يحتاج إلى االنتقاؿ إلى أعمى يتكقع الباحثاف أف يأخذ "

 ( 60،ص2014بك ألحف يمكنو الطيراف.)قاسمي، الصدر" كقتا اقصر مف أ
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 صفرأ       

   

 (07شكل رقم)

 (56،ص2009،)لعجالQuillian ,Collins (1969 )المقترحة لمذاكرة الداللية المكيفة  البنية

 Smith, Shoben, Ripesموذج مقارنة السمات:.ن2.3.2

"سمكة" مخزف مع ف مفيكـ ما إما يخزف مع مجمكعة مف الخصائص مثال مفيكـ ألقد اقترحكا ب
..الخ (بنفس الطريقة مفيـك .الخصائص التالية: )يستطيع السباحة، لديو حراشؼ، عنده جمد

يف في ىذا السياؽ يجب عمى ىك سمكة تتـ عف طريؽ مقارنة الخصائص بيف الكممت ،"سممكف"
سترجاع الخصائص إ :الطكر األكؿ يستمـز ثالث مساراتف يجرم مقارنة في طكريف،أالشخص 

ىذه المقارنة تسمح في أم نقطة يكجد التطابؽ  2متبكعة بالمقارنة في المرحمة  1ممتيف مرحمة لمك

 نعامة

لو جمد 
  

 خطير

 حكت

 يمكنو التنقؿ

 كنارم

اليستطيع 
 الطيراف

 يتنفس

 كردم

 ياكؿ

 قرش

 عصفكر

 سممكف

 يستيمؾ

طكيمة أرجؿ يصعد النير  

يمكنو 
 الغناء

 اصفر
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 ،غير ممكف كاإلجابة "خاطئ".)لعجاؿإذا كانتا غير متساكييف يصبح الربط بينيما  ،3المرحمة
 (59،ص2009

ت تسمى يرل أصحاب ىذا النمكذج، إف المفاىيـ تخزف في الذاكرة الداللية كمجمكعة مف الصفا
السمات ة أك التعريفية، ك ،فتسمى الصفات الضركرية في تحديده السمات المحددالصفات الداللية
 السمات الخصائصية. ىي يءكـ كلكف ليس ضركرية في تحديد الشالتي ترتبط بالمفي

أف السمات المحددة: ىي الصفات المشتركةبيف جميع أعضاء الفئة مثال سمات لدييا أجنحة،  -
 ، أما سمات محددة لمفيـك طائر.لدييا ريش

أما السمات الخصائصية: ىي صفات المشتركة بيف الكثير مف أعضاء الفئة، كلكف ليس كؿ  -
ف ىناؾ بعض السمة يمكنو التحميؽ ىي خاصية، كليست صفة محددة لطائر ألاألعضاء مثال 

، ء الفئة. )قاسميالتفريؽ بيف أعضاالطيكر ال يمكنيا التحميؽ، فالسمات الخصائصية ىي أساس 
  (66ص، 2014

 إليوقراءة الجممة كاسترجاع كافة الخصائص المرتبطة بالمسند كالمسند 

  

 :األكلىالمرحمة 

 الشبو بينيما أكجو،استخالص إليومقارنة خصائص المسند 

 

 

 

   

 

 

 (63، ص2014نموذج مقارنة السمات )قاسمي، (  4شكل رقم)

 المرحمة الثانية:

 مقارنة الخصائص المحددة الخاصة بتؾ الخاصية.

عدـ 
 تطابؽ

 

 تطابؽ صحيح خاطئ
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لسمات المرتبطة بالمبتدئ الشخص الجممة كيسترجع مجمكعة مف ا أيقر  -
 إليو:القطة(كالخبر)المسند:حيكاف(.)المسند

ىناؾ ثالث قرارات  حالما تسترجع السمات كميا تتـ المقارنة لتحديد التشابو العاـ بينيما قد يككف -
 ممكنة في المرحمة األكلى:

  مفيكـ المبتدئ أك الخبر يظير تشابو ضئيؿ كبالتالي يجيب الشخص بسرعة "خطاء"عمى العبارة
 .مثال:قطة قمـ

 العبارة  مفيكـ المبتدئ كمفيكـ الخبر يظيراف تشابو كبير كبالتالي اإلجابة بسرعة تككف"صحيح"عمى
ذا  إلى المرحمة  نتقاؿاالابو متكسطا فالقرار ىنا يتطمب الخبر تشالمبتدئ ك  ظيرأمثال "قطة حيكاف" كا 

 الثانية.

ف أتتضمف المرحمة الثانية مف المعالجة عممية مقارنة السمات كذلؾ بيف"المبتدل"ك"الخبر"غير  -
المقارنة في ىذه المرحمة تتضمف السمات المحددة )التعريفية(فقط، كالمرتبطة بكؿ كاحد منيا فإذا 

ما أ،فيجيب الشخص مباشرة "صحيح"انت السمات المحددة لممسند إليو تتطابؽ مثؿ )النعامة طائر(ك
كماؿ المقارنة في كتتكقؼ ىذه المرحمة الزمنية إلإذا كانت السمات ال تتطابؽ فيجيب الشخص خطا،

 (64ص،2014 ،.)قاسميالمسند إليودة لممسند ك المرحمة الثانية عمى السمات المحد

 ACT:Adaptative Contrôle of Thought. نموذج 3.3.2

( أف يعرؼ عدد الترابطات بيف مختمؼ المفاىيـ ككيؼ يحدث Andersonحاكؿ أندرسكف)
جممة تحقيؽ لممفحكصيف ككانت الجمؿ عمى نحك شخص  26فقاـ بتقديـ  ،التنشيط في الشبكة

طفائي في الطفؿ في البنؾ، اإلؿ في الممعب، معيف في مكاف معيف مثال الطفؿ في الحديقة،الطف
 رأكاأخرل كعمييـ أف يحكمكا ما إذا  يقدـ لممفحكصيف جمؿ 26كبعد قراءة الجمؿ اؿ ،الحديقة...الخ

كىدت مف قبؿ يجيب جممة التي ش 26 ف كانت الجممة جديدة ضمف إمف قبؿ ىذه الجممة أكال، ف
جممة يجيب المفحكص ب ال  26ف لـ تكف الجممة ضمف ا  طفائي في الحديقة ك ب نعـ، مثال اإل

 مثؿ الطفؿ في القفص.

(أف زمف ردة الفعؿ يتزايد حسب عدد ترابطات المفيـك Andersonحيث تكصؿ أندرسكف)
 شخص مع عدد ترابطات مفيـك مكاف،كما سمحت ىذه الدراسة بكضع عدة فرضيات منيا:
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I. ) كف العقدة مصدرا لمتنشيط يسرم خالؿ الشبكة الداللية،حيث تكك يتدفؽ التنشيط مف المنبع)المفيـك
 إذا كاف المؤثر الذم تمثمو حاضرا إدراكيا أك كاف ىدؼ النشاط المعرفي.

II. .يقسـ التنشيط الصادر مف عقدة مابيف جيرانيا المباشريف لقكة قرابتيـ 
III. ىك مقياس لمنمكذج. نتشاراإلشيط بسرعة كبيرة لمغاية كمعدؿ ينتشر التن 
IV.  (72، ص2014الالمتزامف بسرعة.)قاسمي، تصؿ العقدة في الشبكة إلى التنشيط 

 :ACTالمبادئ العامة لنموذج الضبط التكيفي  ا(
تتحكـ في الكظيفة ، لممعرفة فيناؾ عدة مبادئ أساسية المبدأ األكؿ: ىي بمثابة نظرية مكحدة -

الكظائؼ كالمغة،الرسـ، الذاكرة  المعرفية حيث إف نفس الميكانيزمات المعرفية نجدىا في مختمؼ
 .الخ كىدؼ عمـ النفس ىك إيجاد ىذه الميكانيزمات...
منيا ابستيمكلكجيا كنيائي النظريات  ACTالمبدأ الثاني:  تعد نظرية الضبط ألتكيفي لألفكار  -

 memoryAssocationHimain HAMالسابقة، فيي تنحدر مف نظرية الذاكرة الترابطية لإلنساف 
 1974طرؼ أندرسف  كطكرت مف ،ستجاباتالخارجية كاإلتي تربط بيف المنبيات الذاكرة المف 

كتعد نظرية أندرسف نمكذجا لمعالجة المعمكمات الرمزية فيي خاصة  ،1983.1993.199.
 االسترجاع كالتركيب(.سيركرتو كتتـ مف خالؿ )التخزيف ك صكرة، جممة(ك بالرمكز )كممة ،

، في لألفكار ىك مفيـك "انساؽ اإلنتاج"القاعدة األساسية في نمكذج الضبط ألتكيالمبدأ الثالث:  -
نتاجات كاإلنتاج ىك زكج إمف األفعاؿ الشرطية يطمؽ عمييا  بمعنى إف المعرفة اإلنسانية ىي أزكاج

 مف العبارات مككنة مف )إذا،فاف(.
يعتبر نمكذج الضبط ألفكار بنية معرفية تحتكم عمى الذاكرة طكيمة المدل حيث  المبدأ الرابع: -

المعمكمات ثـ إعطاء شفرة  ،الذاكرة العاممة تحتكم عمى تخزيف المعمكمات التي ليا عالقة بالنشاط
كيعطى أندرسف أىمية لممعرفة اإلنسانية كال يفرؽ بيف مختمؼ النماذج التي تأتي مف الخارج، 

 الذاكرة اإلجرائية.لتقريرية ك الذاكرة طكيمة المدل تحتكم عمى الذاكرة ا كيعتبر إف
الذاكرة ال يفرؽ بيف الذاكرة الداللية ك  اعتبرىا كمكسكعة فيكاكرة التقريرية تحتكم عمى عامة ك كالذ

 (52،ص2002، التقريرية.) حمداش
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مفيوم) قط( في الذاكرة ل مالتن جنسيو ( (09الشكل رقم
maltinGenesseo ,2005))(72،ص2014،)قاسمي 

 :أشكال التمثيل في الذاكرة الداللية.4.2

  االفتراضاتproposition أجزاء المعرفة، كتتمثؿ في بعض المعارؼ كالمعمكمات صغر أ: كىي
التي تحمؿ معاني معينة يمكف أف يحكـ عمييا عمى أنيا صحيحة أك خاطئة،كمثؿ ىذه المعمكمات 
ربما يعبر عنيا لفظيا أك حركيا،كمف األمثمة عمييا )كؿ الطيكر تطير في اليكاء(فيذا افتراض يمكف 

 أف يككف صحيح أك خاطئ.
 نيةالصكرة الذىmentale image ىي بمثابة الصكر الذىنية التي تجسد الخصائص الفيزيائية :

يات المعرفية لألشياء المكجكدة في العالـ الخارجي، حيث يستخدميا الفرد في تنفيذ العديد مف العمم
عطاء األكامر كعمؿ المقارنات كالى غير ذلؾ، كالمحاكمات كعمؿ اإل صدار األحكاـ كا  ستدالالت كا 

إلى استحضار  منزؿ صديقو، فيك غالبا ما يمجا  د مثال حكؿ المقارنة بيف منزلو ك اؿ فر فعد سؤ 
سترجاع إفيما بينيا، يجدر القكؿ ىنا إف  الصكر الذىنية المرتبطة بيذيف المنزليف إلجراء المقارنة

لكفيتيا، فاألشياء التي تمتاز عادة أألشياء يتكقؼ عمى خصائصيا كمدل مالصكر الذىنية ل

 تأكؿ

مفعكؿ بو 
  

 تطارد

 قطة

 يأكؿ فار
 المحـ عالقة

 فاعؿ

 مصنكع مف

 أكؿ
 القطط

 عالقة

 عالقة
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أسرع مف صكر األشياء اع الصكر الذىنية عمى نحك أسيؿ ك ،يتـ استرجساطة كقمة التفاصيؿالبب
 التي تمتاز بالتعقيد ككثرة التفاصيؿ أك تمؾ الغامضة غير الكاضحة .

 المخططات العقميةmental schémét  يمكف النظر إلى المخططات العقمية عمى أنيا بنى :
المكاقؼ أك األحداث، فيي فة حكؿ عدد مف المفاىيـ ك لمعر معرفية تنظيمية تعمؿ عمى تنظيـ ا

العالقات القائمة بيف ىذه المفاىيـ أك المكاقؼ اعتمادا عمى أساس معيف لدرجة التشابو أك 
ليؿ أك نمط يكجو عمميات درتباطات أخرل، كتعمؿ ىذه البنى كاالختالؼ بينيا، أك بناء عمى أية ا

ب )،كآخركف كميارة ما كفقا لطبيعة العالقات القائمة فيو.)الزغكللمفيكـ أك حدث أك االفيـ كاإلدراؾ 
 ( 65،ص(س

 :األساس العصبي الذاكرة الداللية،5.2

في كؿ الدراسات السابقة كاف ىناؾ فضكؿ مشترؾ بيف الباحثيف حكؿ المكاف الذم يقع فيو ىذا 
تمؾ المعالجة اليائمة ليا، تكتفي بمكقع كاحد أـ عدة معقد في الدماغ، كىؿ المعمكمات ك النظاـ ال

مكاقع تشترؾ في الميكانزمات العصبية التي تتدخؿ في الذاكرة كنشاطاتيا،فظيرت العديد مف 
 الكمي.انجرت عف فقداف الذاكرة الجزئي ك األبحاث حكؿ اإلنساف، التي 

 mummery إف العديد مف الدراسات خصصت المكقع مف خالؿ التجارب مثؿ ميمرم
(ركزت أكثر عف أىمية الجزء األيسر منو عمى الجزء األيمف كذلؾ الف العديد مف المرضى 2000)

كما ذكرت بعض  ،المصابيف بالعتو الداللي ليـ ضمكر يؤثر عمى الجانب األيسر أكثر مف األيمف
اث كالذاكرة الدراسات إف أىـ التركيبات الداخمية في الذاكرة التصريحية عمكما )أم ذاكرة األحد

 ىي: (الداللية

لمحائية الجبيية االمغناطيسي الكظيفي إف المناطؽ  أظيرت دراسات استعممت لتصكير بالرنيف
اليسرل تنشط أثناء المعالجة الداللية لمكممات كبكجو الخصكص أثناء الحكـ الداللي)كالحكـ عمى 

 مجمكعة مف الحركؼ ىؿ تمثؿ كممة أك ال(.

إف تنشيط المنطقة الجبية اليسرل قد كجد  (Desgrange 2003)نجكما بينت دراسة لديسكر 
التنظيـ ، السيكلة الداللية ،في دراسات عديدة التي استعممت مياميا المختمفة كالحكـ الداللي

 الداللي،فيذه المناطؽ عادة تنشط في المياـ كاالختبارات الداللية.
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فييا دكر الفص الصدغي ( حدد (KensngereGiovanelle 2005كحسب كينزجر جيكفاؿ
ف األشخاص الذيف إحيث تمؾ الدراسات  ،اللية الجديدةاألكسط في االكتساب العادم لممعمكمات الد

بؿ  ،يعانكف مف فقداف الذاكرة ليـ صعكبات كخمؿ كبير في اكتساب معمكمات كحقائؽ الجديدة
اضطرابات في االكتساب لى كحتى إصابة المناطؽ المجاكرة "لقرف أمكف" فيي أيضا تؤدم إ

 .الداللي

( أف كثير ممف يعانكف مف إصابات المحاء الجبيي األيسر 2011)Marteneنقال عف مارتف 
ستجابات لمؤثرات معينة مثؿ استدعاء الكممات تبدأ إصعكبة استرجاع الكممات في سياؽ  مف

ا يؤكد إف ىذه المنطقة بحركؼ معينة، استدعاء أشياء تنتمي إلى فئة داللية معينة....الخ كىذا م
 (76، ص2014، )قاسميالداللية.استرجاع المعمكمات المفرداتية  ك تؤدم دكرا أساسيا في 

ف استرجاع إ petكما أكدت تجربة تـ فييا قياس تدفؽ الدـ الدماغي مف خالؿ المسح الطبي  
ة تصنيفيا، تنشط مناطؽ الصدغيية حكؿ الخصائص البصرية ألشياء ك المعمكمات الدالل
 ( 77، ص2014القفكية.)قاسمي، 

 :خالصة الفصل

أفكار الداللية التي ترتبط بالحقائؽ ك  حكؿ الذاكرة اىتمامناحاكلنا تخصيص جزء مف في ىذا الفصؿ 
بشكؿ  الربط فيما بينياىـ في استيعاب الفرد لممفاىيـ ك الشخص لما حكلو، فتعالج معاني كتسا

الداللي عند الفرد كالطفؿ خاصة، كما حاكلنا تكضيح المكقع  االكتسابيساعد في التعمـ كتطكير 
التشريحي الذاكرة الداللية الذم تبيف مف خالؿ العديد مف الدراسات كالتجارب السريرية التي قاـ بيا 

ف نتساءؿ عف الذاكرة الداللية لدل المعاؽ خالؿ ىذه المعطيات يمكننا أمف ك العديد مف الباحثيف،
 قكقعي كىذا ىك محكر دراستنا في الفصؿ القادـ.الع سمعيا الحامؿ لمزر 
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 تمييد:
سمح بالتعرؼ عمى يأىـ خطكات البحث العممي، حيث  المنيجي لمدراسة يعد اإلطارف إ     

نى لمباحث حؿ ىذه بالدراسة األساسية حتى يتسالمشكالت التي يمكف إف تظير قبؿ القياـ 
ساىـ في التأكد مف إجراء البحث ميدانيا، كليا دكر في ضبط كتحديد مكضكع يالمشكالت، كما 

 البحث كمجتمع الدراسة، ككذلؾ ضبط المصطمحات كالمفاىيـ المستخدمة.
 منيج الدراسة: -1

الراىنة لمظكاىر مف  دراسة األكضاع لقد اعتمدت دراستنا عمى المنيج الكصفي الذم يستخدـ في
حد أساليب ىذا المنيج أى ،كاتجينا إلالقاتيا كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ،أشكاليا،عحيث خصائصيا

كىك أسمكب دراسة الحالة،حيث يقـك عمى جمع بيانات كمعمكمات كثيرة كشاممة عف الحالة فردية أك 
عدد محدد مف الحاالت، كذلؾ بيدؼ فيـ عمؽ الظاىرة المدركسة كلذلؾ يجب استخداـ أىـ 

كالسجالت المختمفة، مف خطكاتو المتمثمة، في المالحظة المعمقة كالمقابمة الشخصية ككذلؾ الكثائؽ 
 (52عمياف، ب س،صرض كتحميؿ البيانات.) جؿ تنظيـ كعأ

 الدراسة اإلستطالعية: -2
ف اليدؼ األساسي مف ىذه الدراسة ىك التحقؽ مف مكضكع الذاكرة الداللية عند فئة الصـ إ    

 الحامميف لمزرع القكقعي لذلؾ تـ اجراء الدراسة االستطالعية، كنجد فييا ما يمي :
حالة في المؤسسة حاممة لمزرع القكقعي تختمؼ مف حيث  13تكجد عينة الدراسة االستطالعية: -

 . الجنس كالسف
طالعنا عمى مختمؼ ابعد سمسمة مف االجراءات الميدانية ك نتائج الدراسة االستطالعية: -

الحاالت المتكاجدة في المؤسسة قمنا بانتقاء العينة األساسية المراد دراستيا، كتمثمت في 
 حالتيف تكفرت فييما شركط االختبار.

 الدراسة األساسية:-3
 حدود الدراسة: .1.3

بطريؽ تارقة حي مكالم  صـة الخاصة باألطفاؿ التمت دراستنا بالمدرسالحدود المكانية:-
نصؼ ،النظاـ داخمي ك 1993بريؿ أ 10في مصطفى عيف تمكشنت، أنشئت المدرسة 
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داغكجية بيا كؿ داخمي،تضـ كؿ مف الجناح البيداغكجي الذم يحتكم بدكره عمى األمانة البي
 :مف
 المراقب العاـ. 
 ( مربيف،مساعدكف تربكيكف.الفريؽ التربكم،)المعمميف 
 رطفكنية.أ:أخصائية نفسية عيادية، نفسية تربكية، نفسية الفريؽ النفسي 
 .مكتب معاينة طبية:طبيب، ممرض 
  تحتكم المدرسة عمى أقساـ منيا المختص)التحضيرم(، ابتدائي، تعميـ متكسط ككرشات كما

 لرياضة، األشغاؿ اليدكية،المكسيقى، اإلعالـ اآللي، الحالقة، الخياطة.ا
 .12/03/2020لىإ 2/02/2020تـ ىذا التربص مف  الحدود الزمانية:-
عدـ  باإلضافةإلىلتيف تـ اختيارىما حسب شركط االختبار اشممت ح الحدود البشرية:-

 مصاحبة. إصابتيماباضطرابات
 مجتمع الدراسة:  .2.3

سنة يختمفكف في نكع  18لىإ 3( طفؿ تتراكح أعمارىـ مف 750)حيث تبمغ الطاقة االستيعابية
 كدرجة الصمـ.

 :عينة الدراسة .3.3
 كيفية اختيار العينة:  -

جؿ دراسة عممية ال بد مف كضع منيجية تتكافؽ مع طبيعة البحث في إطار ىذه المنيجية يتـ أمف 
حيث يعرفيا مكريس أنجرس أنيا مجمكعة فرعية مف  ،تحديد نكع العينة المختارة كأساس لمبحث

كما أنيا ذلؾ الجزء مف المجتمع التي  يجرم اختيارىا كفؽ قكاعد كطرؽ  .عناصر مجتمع البحث
 (313،ص2017در، .)تمثؿ المجتمع تمثيال صحيحاعممية بحيث 

كبذلؾ تـ تحديد أفراد ىذه الدراسة مف خالؿ اختيار األفراد المناسبيف مف بيف الحاالت الخارجية 
رطفكنية المتكاجدة في مدرسة المعاقيف األكالتي تزكر المختصة  ،المتمدرسيف في مدارس عادية

 سمعيا بكالية عيف تمكشنت كشممت حالتيف مف ذكم الزرع القكقعي.

 :1تقديم العينة -
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 سـ:ت.دعاءاال

 سنكات9السف:

 2011كت أ 15: تاريخ الميالد

 :صمـ كمينكع الصمـ

 األذنكاألنؼ:الشؾ مف قبؿ األكلياء في عمر سنة ثـ تـ الفحص عند المختص في التشخيص -
كبعد ذلؾ الزرع في مستشفى سيدم بمعباس في  ،peaك EEGكالحنجرة مع القياـ باختبار 

 نكات.س 2.5سف 
 2تقديم العينة -

 االسـ:ب.اليأس

 سنكات 8 السف:

 2012نكفمبر  23: تاريخ الميالد

 المستكل الدراسي:األكلى ابتدائي

 : صمـ كميصمـنكع 

في الطب األنؼ كاألذف كالحنجرة بف قمة بعيف أشير عند المختص  7في سف التشخيص: -
 4،كتمت عممية الزرع في سف PEAك EEGحيث ترافؽ الفحص مع اختبارات أؿ ،تمكشنت

 سنكات بمستشفى تممساف.
 الدراسة: إجراءظروف  -

كما كفػرت لنػا  اإلدارةالتكاجد مف طرؼ  أكقاتكانت ظركؼ عادية مع بعض الصعكبات في تحديد 
 .الحرية في التعامؿ مع الحاالتاستدعاء الحاالت المطمكبة ك  إعادةالمختصة المساعدة في 

 بعض المالحظات: -
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أثناء  تالسموكيا 
 إجراء االختبار

مدى التجاوب مع 
 التعميمة

 الدافعية

 :الحالة
 الياس

عدـ رغبتو في -
االختبار كعدـ  إجراء

كقت إكمالرغبتو في 
 الحصة.

كقت  ؽاستغرا-
 إنياءطكيؿ في 

 البند.
 

 مشتت االنتباه -
يستخدـ يديو  -

 الحديث أثناءكثيرا
بطئ الفيـ -

لمتعميمة كعدـ 
 التركيز

غير  إجابات-
 مفيكمة

 فرط حركة-
يبحث دائما عف ما -

يكجد بعد الصكرة 
 المعركضة عميو

  :الحالة
 دعاء

يتميز باليدكء -
 الخجؿ.ك 
قميؿ الكالـ -

 .كالتعبير
مباشرة  إليناينظر -

 .التعميمة إلقاءعند 

محاكلة ك  اإلنصات-
 .التركيز

فيـ صعكبة-
التعميمة كنقـك 

 أكثرالتعميمة  بإعادة
 مف مرة.

 ظير بعض الخمكؿأ -
 لغتو جيدة .

 

 
 ( يمثل مالحظات حول الحالتين )اعداد الباحثتين(2جدول رقم)

 :أدوات الدراسة. 4.3
 المالحظة: -

المعمكمات، حيث تسمح بالحصكؿ عمى الكثير مف جمع المعطيات ك  أدكاتتعد المالحظة مف 
المراقبة لسمكؾ معيف كتسجيؿ ذلؾ السمكؾ كخصائصو،كما كىي تكجيو الحكاس لممشاىدة ك  ،ناتالبيا

 إلىيمكف تعريفيا عمى أنيا طريقة ميمة مف طرؽ تجميع البيانات يستخدميا الباحث لمكصكؿ 
جاءت مالحظاتنا العيادية لسمككيات الطفؿ ك  المعمكمات المطمكبة كالمتعمقة بمكضكع الدراسة.

 الحامؿ لزرع ألقكقعي أثناء الجمسات ك كذا لثناء تمرير اختبار الذاكرة الداللية.
 المقابمة: -
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يعد الجماعات اإلنسانية،ك سة األفراد ك تعد تقنية المقابمة مف أىـ أدكات جمع المعطيات في درا
التحقيؽ بكاسطة المقابمة تقنية يطرح خالليا الباحث مجمكعة مف األسئمة المدركسة كالمدققة 

جؿ خدمة مكضكع البحث عمى مجمكعة مف عينة البحث، حيث تعد المقابمة محادثة أمف  كىادفة،
مكجية يقكـ بيا الفرد مع أخر أك مع أفراد بيدؼ حصكلو عمى أنكاع مف المعمكمات الستخداميا 

 التشخيص.ستعانة بيا في عمميات التكجيو ك في بحث عممي، أك اال
كذلؾ استمارة المقابمة أك ما استخدمناه" الميزانية الصمـ" التي يقصد بيا قائمة األسئمة التي يقـك بيا 
الباحث مف خالؿ مقابمتو مع المبحكث، أم أنيا تتكفر في مكقؼ المكاجية المباشرة حيث تعد أكثر 

، بحكش)البياناتألم بحث.  معمكمات شيكعا كفعالية في الحصكؿ عمىكسائؿ جمع ال
 (68،ص2019

 :ختبار الذاكرة الدالليةإتقديم  -
ختبارات القدرات المغكية المتكفرة إبارات المغكية مقتبسة مف مقاييس ىك عبارة عف مجمكعة مف االخت

 تقكـ عمى بركز بعض الجكانب التي تعتمد عمى الذاكرة الداللية.
ىػػك عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف االختبػػارات المغكيػػة مقتبسػػة عػػف مقػػاييس اختبػػارات   تعريففف المقيففاس:

 ركز بعض الجكانب التي تعتمد عمى الذاكرة الداللية.بالقدرات المغكية المتكفرة تقـك عمى 

 أىداف المقياس:

 ،التعرؼ عمى قدرة الطفؿ في التكرار الداللي لمكممات .1
 ،التكرار الداللي لألرقاـ التعرؼ عمى قدرة الطفؿ في .2
 ،التعرؼ عمى قدرة الطفؿ في إنتاج التركيب اإليقاعي الداللي .3
 ،التعرؼ عمى قدرة الطفؿ في اإلحساس كالتمييز الفكنكلكجي .4
 ،التعرؼ عمى قدرة الطفؿ في فيـ المفردات .5
 ،التعرؼ عمى داللة الصكر .6
 ،التعرؼ عمى التصنيؼ كالترتيب الداللي .7
 .الكظيفي الجمؿالفيـ  كالربط   .8

 األبعاد التي يتناوليا المقياس:
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 ،لمذاكرةالبعد الداللي الفكنكلكجي  .1
 ،لفيـ كالذاكرة البصرية السمعية كالمفظيةا .2
 الكعي كاإلدراؾ الداللي الفكنكلكجي. .3
 

 أقسام المقياس:

 التكرار الداللي لمكممات:-1

نطمػػب مػػف الطفػػؿ أف يكػػرر  (ب )ك (أ)كممػػات فػػي كػػؿ عمػػكد  10يحتػػكم االختبػػار عمػػى  :التعميمففة
حيث نطمب مف تكرار الكممات ذات نفػس الداللػة مػف العمػكد  ،ذات نفس الداللة  في العمكد المقابؿ

التاليػػة :" كػػرر مثمػػي  ثػػـ نكػػرر الفكػػرة مػػع بقيػػة الكممػػات انطالقػػا مػػف التعميمػػة  (،ب)إلػػى العمػػكد  (أ)
 .ة المقابمة مف الجدكؿ"نطؽ الكممة التي تحمؿ نفس الداللة في الجيأثـ  ،الكممة

 : التنقيط

غض النظػر عػف صػحة " ب1. إذا نجح الطفؿ في نطؽ الكممتيف نطقا صحيحا حصؿ عمى نقطة "1
 ،ارتباط داللتيما

 ،ار الكممة صائبا يمنح نقطة ثانية. إذا كاف اختي2

 ،"2. كعميو فالطفؿ الذم ينجح في النطؽ كاالختيار يحصؿ عمى نقطتيف "3

 " نقطة. 20. كمجمكع النقاط يككف "4

 التكرار الداللي لألرقام:-2

 (ج، ب، أ )سالسػػؿ مػػف األرقػػاـ تتػػكزع عمػػى ثػػالث مجمكعػػات 9يحتػػكم االختبػػار عمػػى  التعميمففة:
سمسػمة بسمسػمة كنطمػب منػو  ،كبالترتيػب نمقػي أمػاـ الطفػؿ السالسػؿ ،ثالث سالسؿ فػي كػؿ مجمكعػة

بمعدؿ ثانية لكؿ رقـ "استمع ليذه السمسمة مػف  ،يعيد تكرارىا كراءناكمما انتيينا مف سمسمة معينة أف 
 األرقاـ ثـ أعدىا مثمما سمعتيا مرتبة".
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 : التنقيط

 ،"1. إذا نجح الطفؿ في نطؽ سمسمة كاممة كضمف السرعة المطمكبة نمنحو نقطة"1

 المجمكعة التي تمييا. إذا أخفؽ الطفؿ في مجمكعة كاممة كلـ ينؿ فييا أم عالمة تمغى مباشرة 2

 " نقاط. 9كعميو الطفؿ الذم ينجح في نطؽ كؿ السالسؿ في مختمؼ المجمكعات يناؿ " 

 التركيب اإليقاعي الداللي:-3

مجمكعة مف الضربات اإليقاعية تختمؼ عف بعضيا في بنيتيػا  16يحتكم االختبار عمى  التعميمة:
ب مػػف الطفػػؿ إعػػادة إنتاجيػػا كراءه مػػع منحػػو يقػػـك الفػػاحص بإنتاجيػػا كاحػػدة بكاحػػدة كيطمػػ ،الصػػكتية

عػد الطػرؽ مثمػي أ"استمع جيدا كيؼ أدؽ ثـ فرصة اإلعادة ثالث مرات انطالقا مف التعميمة التالية :
 .تماما"

 : التنقيط

 " ،1. إذا نجح الطفؿ في إعادة الطرؽ بشكؿ صحيح حصؿ عمى نقطة "1

 ،أخطاء متتالية 3ختبار بعد نكقؼ األ 9إلى المجمكعة التاسعة  . بعد الكصكؿ2

 نقطة. 16. مجمكعة النقاط التي قد يحصؿ عمييا صاحب اإلجابة الكاممة ىك 3

 اإلحساس والتمييز الفونولوجي:-4

فكػرة التكافػؽ كالتطػابؽ كالذم ينطمؽ مػف  ،( "النغمة"rimeختبار عمى مبدأ )يعتمد ىذا اإل  التعميمة:
مف المقػاطع الصػكتية يطمػب مػف الطفػؿ أف يتعػرؼ عمػا  زكج 20يحتكم االختبار عمى ، في النغمة

كقبػؿ ذلػؾ نكػػكف قػد شػػرحنا لػو مبػػدأ   ،إذا كػاف المقطعػاف المعركضػػاف أمامػو ليمػػا نفػس النغمػػة أـ ال
التشػػابو بػػػيف النغمػػػات حتػػػى يفيمػػػو كبعػػػد ذلػػػؾ نقػػدـ لػػػو التعميمػػػة التاليػػػة :" الحػػػظ جيػػػدا ىػػػذه األزكاج 

ذا كانػػت تتشػػابو فػػي ا كعميػػؾ أف تعيػػدىا كرائػػي ثػػـ تحػػدد مػػا إسػػتمع لقراءتػػي ليػػاالمعركضػػة أمامػػؾ ك 
 .النغمة أـ ال"

 : التنقيط
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 ،"1. إذا نجح الطفؿ في التعرؼ عمى التشابو مف عدمو حصؿ عمى نقطة "1

 نقطة. 20. مجمكعة النقاط التي قد يحصؿ عمييا صاحب اإلجابة الكاممة ىك 2

 

 

 فيم المفردات:-5

 6،مفػػردات لأللػػكاف 6مفػػردة مكزعػػة عمػػى ثػػالث مجمكعػػات ) 21يحتػػكم االختبػػار عمػػى   التعميمففة:
مفردات ألجزاء الجسـ( يطمب مف الطفؿ أف يربط كؿ مفردة بما يدؿ عمييا ممػا  9،مفردات لألشكاؿ

ىك معركض أمامو أك عمى جسمو في حالة المفػردات الخاصػة بػأجزاء الجسػـ كيكػكف لكػؿ مجمكعػة 
 بيا كىي كالتي: تعميمتيا الخاصة

 رني المكف البنفسجي..الخ"،أي مف بيف ىذه األلكاف التي أمامؾ:"سأقكؿ لؾ المكف كأنت أريو لاأللكاف .1
 رني المربع ... الخ"، أ: "ارني الرسـ الذم اطمبو منؾاألشكاؿ .2
رنػي ذراعػؾ ، أ:"سأقكؿ لؾ أسماء لبعض أجػزاء جسػمؾ كقػـ أنػت بكضػع إصػبعؾ عمييػاأجزاء الجسـ .3

 ....الخ"
 : التنقيط

 ،"1. إذا نجح الطفؿ في التعرؼ عمى مقابؿ كؿ مفردة حصؿ عمى نقطة "1

 نقطة. 21. مجمكعة النقاط التي قد يحصؿ عمييا صاحب اإلجابة الكاممة ىك 2

 :ربند تسمية الصو -6

 :التعميمة
 نطمب منو، ماذا تمثؿ الصكرة ؟ الكاحدة تمك األخرل عمى الطفؿ ك  ،رنقدـ أك نعرض الصك 

[ataswirawéšhadi] 
 :التوقيت

 ثكاني لكؿ صكرة  10
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 دقائؽ  10ىذا البند يستغرؽ 
 : تنقيطال
الػػػداؿ عػػػف الصػػػكرة االسػػػـ المناسػػػب ك  تتضػػػمف إعطػػػاءف ك  01صػػػحيحة نقطػػػة كاحػػػدة  لكػػػؿ إجابػػػة -

 .ف 74كبالتالي مجمكع نقاط البند.المقدمة
 ف. 0في حالة تقديـ إجابة خاطئة نعطيو  -
 :بند التصنيف والترتيب الداللي -7

 :الوسائل
 نفس الصكر المستعممة في البند السابؽ ) تسمية الصكر(. 

 . نيفيا حسب انتمائيا لنفس النكع كالمجمكعةتصنطمب مف الطفؿ ترتيب الصكر ك :التعممية
 .ضع الحيكانات معا- 
نمػػكذج   فػػي ىػػذا الخػػاص. باسػػتعماؿ ىكمػػف العػػاـ إلػػ كننتقػػؿ فػػي ىػػذا البنػػد مػػف الكػػؿ إلػػى الجػػزء -

 .تكفالداللية لػ كرين  Warringtonالذاكرة 
 .دقيقة 20تقدـ في ىذا البند الوقت:

. مجمػكع لكػؿ مرحمػة مػف التصػنيؼ نقطػة كاحػدةف لكؿ إجابة صػحيحة أم  01نقطة كاحدة :التنقيط
 .ف 13نقاط بالنسبة ليذا البند ىك ال

 مساعدتو في فيـ السؤاؿ أك التعميمية. بالنسبة لمطفؿ المصاب بالذىاف يمكف
 :ند الفيم  والربط  الوظيفي الجملب -8 

 الوسائل:

المػػراد فػػي  يءد مميػػزات الشػػنطػػرح عميػػو بعػػض اقتراحػػات الجمميػة قصػػد تحديػػنعػرض عميػػو الصػػكرة ك 
 6كػػػػذلؾ الخاطئػػػػة، كيتضػػػػمف ك  المناسػػػػبة لمصػػػػكرة، كنطمػػػػب منػػػػو تحديػػػػد الجمػػػػؿ الصػػػػحيحة الصػػػػكرة

 جمؿ لمصكرة المناسبة. 05بطاقة تتضمف  بطاقات في كؿ
 .مدخؿ أك مثير بصرم ) الصكرة ( -نستعمؿ: 

 مدخؿ أك مثير لفظي ) الجممة (. -            
 أسئمة مقابمة لصكرة. 5تشمؿ اإلجابة عنيا ك إعداد أسئمة عمى ضكء الصكرة المراد 
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 :التعميمية 
 سأعطيؾ خمس جمؿ التي تمثؿ الصكرة المعركضة أمامؾ أجب بنعـ  أك ال.   

naεtik xams ğomal aεla taşwira quli naεm wala lā raħ/ 

 .دقيقة 15المحددة ليذا البند ىي  المدة:الوقت
ف( لإلجابػة 0ف(  لكؿ إجابة صحيحة ك مناسبة لمشيء المبػيف فػي الصػكرة كصػفر )1نقطة  ): التنقيط

 .ف 25، مجمكع نقاط البند ىك ترتبط بالصكرةالخاطئة التي ال 
 :ختباراالطريقة إجراء

سنكات كقبؿ أم بند كنػا  9ك  8مف ذكم  لقكقعياقمنا بتطبيؽ االختبار عمى طفالف حامالف لمزرع 
بسػبب صػعكبة كذلؾ نظرا لمصعكبة التي تمقاىا المفحكصيف  ،نقكـ بالشرح الجيد لمبنكد كاليدؼ منيا
 كأحيانػا كنػا نضػطر إلعطػاء أمثمػة ،مقارنة بمسػتكاىـ ختباراالبعض الكممات كالصكر المكجكدة في 

 :مثاؿلطريقة العامية.ختبار كنطرح األسئمة بامشابية قبؿ القياـ باإل
 عاكد مكرايا الكممات 

 نقكلؾ الكممة كنت قكلي كيف راىي الصكرة .... ناأ
 ( يمثل طريقة تنقيط الختبار الذاكرة الداللية3جدول رقم)          طريقة الحساب:

بففففدون  المجموع
 إجابة

اإلجابات 
 الخاطئة

اإلجابففففات 
 الصحيحة 

 بنود االختبار 

 الداللي لمكمماتف التكرار 1    

 ف التكرار الداللي لألرقام2    

 ف التركيب اإليقاعي الداللي3    

 ف اإلحساس والتمييز الفونولوجي4    

 ف فيم المفردات5    

 ف بند تسمية الصور6    
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 ف بند التصنيف و الترتيب الداللي7    

 ف بند الفيم  والربط  الوظيفي الجمل8    

 المجموع    198

 :الفصل خالصة
،حيث قػدمت نظػرة شػاممة عمػى ىػذه الدراسػة عػرض المنيجيػة المتبعػة فػي إلػىسعينا في ىذا الفصؿ 

عينػة البحػث،  إلػىككػذلؾ التطػرؽ  ،، كالتي تـ مف خالليا تحديػد مػنيج الدراسػةاالستطالعيةالدراسة 
جانػب التعريػؼ بػاألدكات المسػتخدمة فػي البحػث  إلػىحكليا جميع المعمكمػات الممكنػة  أعطيتالتي 

 .كالتي تتعمؽ بجمع البيانات كتحصيميا
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 الفصل الخامس: عرض وتحميل وتفسير النتائج:

 تمييد

 1نتائج المتحصل عمييا الحالة وتفسير عرض وتحميل  -1
 1نتائج المتحصل عمييا لمحالة وتحميل عرض -1.1
 1النتائج المتحصل عمييا لمحالة  تفسير -2.1

 2نتائج المتحصل عمييا لمحالة وتفسير عرض وتحميل -2
 2النتائج المتحصل عمييا لمحالة وتحميل عرض -1.2
 2النتائج المتحصل عمييا لمحالة تفسير -2.2

 تاج.االستن -3

 خالصة الفصل
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 :تمييد

تـ تصميـ ىذا البحث بيدؼ معرفة مدل استعماؿ الطفؿ األصـ لمذاكرة الداللية كألجؿ ذلؾ قمنا 
،كتـ تطبيؽ عمى حالتيف حامميف لمزرع القكقعي في ىذا الفصؿ استخداـ اختبار الذاكرة الدالليةب

 نتائج تطبيؽ ىذا االختبار كنقكـ بتحميميا.سنعرض 

 1نتائج الحالة  وتفسير .عرض وتحميل1

 :1محالة المتحصل عمييل لنتائج وتحميل عرض .1.1

   9.2.2020تاريخ إجراء االختبار:ت.دعاءػ االسـ كالمقب:

 أنثىالجنس:  سنكات9:ػ السف

 عيف تمكشنت صـمدرسة الػ مكاف االختبار:

            1جدول عرض التنقيط لمحالة 

نسففففففففففففففففففبة 
 الفشل

نسففففففففففففففففففففبة 
 النجاح

بففففففففففففففففدون  المجموع
 إجابة

اإلجابفففففففففففففات 
 الخاطئة

اإلجابففففففففففففففات 
 الصحيحة 

 بنود االختبار 

 ف التكرار الداللي لمكممات1 15 5 0 15/20 75% 25%

 ف التكرار الداللي لألرقام2 3 6 0 09/3 %33 %67

 اإليقاعي الداللي ف التركيب3 4 11 1 4/16 %25 %75

فففففففففففف اإلحسفففففففففففاس والتمييففففففففففففز 4 13 4 3 20/3 %65 %35
 الفونولوجي

 ف فيم المفردات5 15 1 05 15/21 %71 %29

 ف بند تسمية الصور6 66 6 2 74/66 89% %11

فففففف بنفففففد التصفففففنيف و الترتيفففففب 7 12 1 0 13/12 %92 %8
 الداللي
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ففف بنففد الفيففم  والففربط  الففوظيفي 8 20 4 1 25/20 %80 %20
 الجمل

 المجموع 148 38 12 198/138  

 )اعداد الباحثتين( 1لحالةاعرض نقاط ( 4) رقم جدول

 :األولىتحميل نتائج المتحصل عمييا لمحالة  -

 
 )اعداد الباحثتين(حسب بنود االختبار1تمثيل بياني لمتغيرات نقاط الحالة ( 10شكل رقم )

 :االعتبارالنسب المئوية في الجدول بعين  أخذو  التمثيل البيانيالتعميق عمى 

  د ففي بند تسمية الصكر تـ مف خالؿ ىذا التمثيؿ نالحظ اختالؼ الدرجات الدرجات بيف البنك
 89%كأكثر عدد مف اإلجابات صحيحة بنسبة  ،عمي عدد لمنقاط بيف جميع البنكدأتسجيؿ 

معتبر مف األسئمة في بند مف أصؿ مجمكع أسئمة البند نفسو،ككذلؾ تمت اإلجابة عمى عدد 
مف  71%،كما نالحظ أف الحالة أجابت عمى نسبة  92%التصنيؼ كالترتيب الداللي بنسبة
 لكجي.ك نك مف بند اإلحساس كالتمييز الف65%أسئمة بند فيـ المفردات كنسبة 

 بند التركيب اإليقاعي ك  33%ضعؼ النقاط سجمت في بند التكرار الداللي لألرقاـ بنسبةأ
 .25%رت ببنسبة قد
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 :1النتائج المتحصل عمييا لمحالة تفسير-2.1

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يظير لنا أف الحالة األكلى تمتمؾ رصيد داللي جيد كذلؾ حسب 
مى قدرتيا عمى الربط بيف ي بند التسمية مايدؿ عف 89%كالمقدرة ب ،حصمت عميياتالنسبة التي 

 الداللية.المدلكؿ كاستحضار المفاىيـ الداؿ ك 

كما تدعـ معرفتيا  ،مما يؤكد قدرتيا االستيعابية 71%في بند الفيـ المفردات تحصمت عمى
 ،الرقبة.الظفربأعضاء الجسـ كنخص األعضاء الرئيسية مثؿ األذف،

قادرة عمى معرفة انتماء األشياء  أنياي التصنيؼ كالترتيب الداللي يعني ف 62%كما سجمت نسبة
 حسب المعمكمات.

في التركيب كاإليقاع الداللي مما يدؿ عمى  25%ك 33%لتكرار الداللي لألرقاـ حصمت عمى بند ا
 .كيات ىذه البنكد عبارة عف مفاىيـف محتذاكرة الداللية كسرعة احتفاظيا ألضعؼ في قدرة ال

اإلجابات صحيحة حيث قدرتيا عمى التمفظ جيدة ككذلؾ مخارج  مف 75%التكرار الداللي لمكممات 
الحركؼ لدييا جيدة،كفي جانب الربط كاف لدييا خطئ كاحد في الربط بيف الداؿ كالمدلكؿ، كمعرفة 

 الحقؿ الداللي.

يدؿ عمى قدرتيا  65%لكجي نكعا ما كانت إجاباتيا جيدة بنسبةك نك التمييز الففي بند اإلحساس ك 
 بيف األصكات كالنغمات.عمى التمييز 

 :2نتائج الحالة  وتفسير .عرض وتحميل2

 :2حالة المتحصل عمييا لمنتائج  وتحميل .عرض1.2

 2.2.2020: تاريخ إجراء االختبارسب.اليااالسـ كالمقب:ف 

 ذكرالجنس: سنكات8:ػ السف

 عيف تمكشنتصـ مدرسة الػ مكاف االختبار:
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               2جدول عرض نقاط الحالة 

نسففففففففففففففففففففبة   
 الفشل

نسففففففففففففففففففبة 
 النجاح

اإلجابفففففففففففففات  بدون إجابة المجموع
 الخاطئة

اإلجابفففففففففففففات 
 الصحيحة 

 بنود االختبار 

 ف التكرار الداللي لمكممات1 6 13 1 20/6 %30 %70

 ف التكرار الداللي لألرقام2 5 1 3 09/5 %56 %44

 ف التركيب اإليقاعي الداللي3 13 3 0 16/13 %81 %19

فففففففففففف اإلحسفففففففففففاس والتمييفففففففففففز 4 3 3 14 20/3 %15 %85
 الفونولوجي

 ف فيم المفردات5 12 6 3 21/12 %57 %43

 ف بند تسمية الصور6 53 13 8 74/53 %72 %28

ففففف بنففففد التصففففنيف و الترتيففففب 7 7 3 3 13/7 %54 %46
 الداللي

فف بنفد الفيففم  والفربط  الففوظيفي 8 11 6 8 25/11 %44 %56
 الجمل

 المجموع 110 49 40 198/110  

 )اعداد الباحثتين(2( عرض نقاط الحالة 05)رقم جدول
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 :2تحميل نتائج الحالة  -

 
)اعداد  تمثيل بياني لمتغير نقاط الحالة حسب متغيرات بنود اختبار الذاكرة الداللية( 11)رقم شكل

 الباحثتين(

 :عميق عمى التمثيل البياني وأخذ النسب المؤية  في الجدول بعين االعتبارت -

 .%72كبند التسمية الصكر بنسبة81%عمي النتائج في بند التركيب اإليقاعي بنسبةأسجمت 

كبند التصنيؼ  56%كما نالحظ نتائج متكسطة في كؿ مف بند التكرار الداللي لألرقاـ 
 .%57 بند فيـ المفردات تحصؿ عمى نسبةككذلؾ 54%كالترتيب

كبند  %44%كحصؿ عمى عالمات ضعيفة قدرت بنسب في كؿ مف بند الفيـ كالربط الكظيفي لمجمؿ 
 .15%لكجي ك نك التمييز الفأيضا بند اإلحساس ك ك   30%التكرار الداللي لمكممات 

 :  2نتائج المتحصل عمييا لمحالةتفسير  -2.2

  كنسبة  ،84%في بند التركيب اإليقاعي الداللي حصمت الحالة عمى نسبة نجاح مقدرة ب
أم انو لديو قدرة االدراؾ  ،كىذا يدؿ عمى قدرتو عمى اإلدراؾ اإليقاعي 19%فشؿ قدرت ب

 ما يعزز قدرتو عمى اإلعادة.السمعي كبالتالي تمييز االصكات 
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  حيث تعرؼ عمى معظـ الصكر ماعدا عدد قميؿ  ،72%في بند تسمية الصكر تحصؿ عمى
عمى قدرتو الجيدة في ربط الداؿ بالمدلكؿ  ؿمف الصكر الغي مألكفة مثؿ الخفاش ما يد

 كاستحضار التصكر الذىني لمكممات.

  كيقـك 46%كنسبة فشؿ معتبرة مقدرة ب54%نفسر النتائج المتكسطة لبند التصنيؼ التي ىي
ات لبعض أنكاع الخضار كالفكاكو كالحيكانات األليفة كالمفترسة لعدـ قدرتو عمى تمييز الفركق

 كتصنيؼ األسماء.

 كبند فيـ المفردات تحصؿ ، 44%ربط الكظيفي لمجمؿ تحصؿ عمة نسبةأما في بند الفيـ ك ال
مما يعطينا نظرة تدني مستكل الفيـ كالقدرة عمى االستيعاب التي كاف يفتقر ليا 57%عمى 

 جميا أثناء طرح التعميمة ككانت تجمت أكثر مف خالؿ ىذه النتائج.كالتي ظيرت  ،المفحكص

  كذلؾ لممشكمة التي كاف  30%بند التكرار الداللي لمكممات تحصؿ الحالة عمى نسبة نجاح
 مخارج الحركؼ كانت مشكىة اغمبيا. إفيعاني منيا مف ناحية السيكلة المفظية حيث 

 ما ينذر بضعؼ كبير في  15%نجاح إلى لكجي كصمت نسبة الك نك اإلحساس كالتمييز الف
 إدراؾ الفركقات بيف النغمات ما يتطكر فيما بعد إلى مشكؿ في التفريؽ بيف األصكات.

 ره يعطينا لمحة حكؿ مدل تذك ما ،56%لي لألرقاـ نسبة النجاح فيو كانتالتكرار الدال
 لمسالسؿ الداللية التي يسمعيا

 االستنتاج:. 3

الذاكرة الداللية عند استعماؿ مف خالؿ نتائج دراستنا النظرية كالميدانية لمكضكعنا، المتمثؿ في 
.حيث مف خالؿ تطبيؽ قكقعي يتضح لنا أف فرضيتنا تحققتالطفؿ الصـ الحامؿ لمزرع أل

أدركنا صعكبات المبحكثيف في استرجاع المفاىيـ المخزنة مسبقا،  اتثناء طرح التعميمأك  ،راالختبا
 بطرقة عفكية ما يدؿ عمى كجكدىا في المعجـ الذىني.نو يمكنيـ ذكرىا أغير 

كخاصة نتحدث عف حاسة  ففقداف احد الحكاس يؤثر عمى المعالجة كالتنظيـ كالتخزيف في الدماغ 
،في دراسة كالتي خصصيا Bouchet(2001)فذكر بكشي  ،السمع الف ليا عالقة كطيدة بالمغة



 الفصل الخامس: عرض وتحميل وتفسير النتائج 
 

 
75 

عادة تأىيؿ الذاكرة الداللية عند الطفؿ ذك االعاقة السمعية، ككشفت ىذه الدراسة أف  لتقييـ كا 
االعاقة تمس خاصة مستكل التنظيـ االكلي لمطفؿ، كبالتالي يمنع مف انتشار عالقات 

 (Bouchet,2001,p30)داللية.

نو ( أ2014أماؿ قاسمي )حيث أكدت دراسة المعرفية لمطفؿ،ى القدرات ترؾ أثرا عمالصممي إف
الذاكرة ضعفت نتائج  ، كمما زادت درجة الصمـكالذاكرة الداللية عالقة عكسية بيف الصمـ تكجد

كتظير مشاكؿ في تنظيـ المعمكمات عمى مستكل الذاكرة كىذا يعكد إلى قمت الخبرات الداللية 
 (217، ص2014)قاسمي،  التي يتعرضكف ليا.

كفي األخير يمكننا القكؿ إف ىذا االختبار مناسب ليذه الدراسة حيث في النياية نتائجو كانت 
 .أزالت الغمكضكاضحة ك 

 خالصة الفصل :

ؿ األصـ مقارنة بالطفؿ العادم، كذلؾ في األخير حاكلنا ابراز استعماؿ الذاكرة الداللية عند الطف 
ختبار بيدؼ أف تككف ىذه الدراسة اضافة عممية مة عمييا بتطبيقنا لإلج المتحصمف خالؿ النتائ

 في ىذا المجاؿ لمساعدة طمبة في دراساتيـ المستقبمية.

 :قتراحات والتوصياتاإل  

 تكفرت فيو شركط الزرع. إذاكؿ طفؿ أصـ لعممية الزرع القكقعي  إخضاعضركرة -
المكجكد كالعمؿ عمى تحسينيا عند الطفؿ  تقييـ القدرات المعرفية لمكشؼ عف الخمؿ كالمشكؿ-

 الحامؿ لزرع القكقعي.
رشادتكجيو - أكلياء أطفاؿ زارعي القكقعة عمى مساعدة أطفاليـ عمى تقبؿ كضعيـ  اتكا 

تحفيزىـ عمى المتابعة المستمرة مع فريؽ التأىيؿ بعد  باإلضافةإلىالجديد كالتكيؼ مع الجياز 
 كالعمؿ معيـ في المنزؿ.أكرطكفكني...(، ة )المختص الجراح

التشجيع عمى البحث كالدراسات العممية بكثرة حكؿ ىذا المكضكع لقمة المراجع المحمية -
.الزرع القكقعيلمعرفية لدل حاممي الخاصة بدراسة القدرات ا
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 خاتمة:
ؿ في مجاؿ معيف يستدعي البحث مف البدييي أف أساس أم مشركع عممي ىك غمكض كتساؤ 

لية عند أطفاؿ الصـ الحامميف الراسة ىكالبحث عف الذاكرة الدفي ىذه الد إليو،ىذا ما سعينا فيو
. معرفية أساسيةية( عبارة قدرة ،فمف المعركؼ أف ىذه األخيرة )الذاكرة الداللالزرع القكقعي

)حسب عمـ  خاصة أف مكضكع الدراسة ىذا لـ يأخذ حيزا كافيا مف البحكث العممية السابقة 
الباحثيف المحمييف في المجاؿ. النظرية أكحتى الميدانية مف قبؿ المختصيف ك  سكاءالباحثتيف( 

 التطرؽ ليذا المكضكع مف أجؿ التعمؽ فيو أكثر. إلىىذا ما حفزنا ك 
عمى حالتيف لعزيز سعد قمنا بتطبيؽ اختبار الذاكرة الداللية لمباحث عبد ا فرضيتناكلمتحقؽ مف 

كىذا حسب شرط االختبار أف يتـ تطبيقو عمى  ،سنكات9ل األخر سنكات ك 8 لدييا  ىمااحدإ
ت صحة فرضيتنا بأف أثبتالنتائج  ، تحصمنا عمىسنكات 10-6عمرىا ما بيف  الحاالت التي

 عند الطفؿ الحامؿ لمزرع القكقعي أقؿ مف نشاطيا عند الطفؿ العادم.الذاكرة الداللية  لنشاطا
،كليس ذه الدراسة بداية ألبحاث كاسعة كشاممة حكؿ ىذا المجاؿفي األخير يمكف اعتبار ى

ا ما بعد استرجاعي إلىالتطمع فئة الصـ فقط بؿ االىتماـ ك عند  االكتفاء بكيفية استرجاع المغة
 .يفيا في النمك الفكرمتكظككيفية 
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 المراجع :قائمة 

 :العربية المراجع
 .(عماف:دار المسير1(.سيككلكجية الذاكرة كأساليب معالجتيا)ط2012أبك عالـ، رجاء)1-
الضغكطات النفسية ألميات كؿ مف األطفاؿ ضغاؼ  (.2018،فايزة)أحمد محمد مكاكم -2

 .988-971( .ص ص 28مجمة الطفكلة )العدد السمع كاألطفاؿ زارعي القكقعة.
(. الدليؿ االسترشادم الستخداـ التكنكلكجيا المساندة لمطفؿ 2018)كآخركفالبيالكم، حسف -3

 ،) ب ط(. مصر: المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية لمنشر.اإلعاقةذم 
الخكيطرم، منيرة؛ السديرم، نكرة)ب س(. القكقعة االصطناعية كدكرىا في التدخؿ -4

المبكر.الندكة العممية الثامنة لالتحاد العربي لييئات العاممة في رعاية الصـ، كمية العمـك 
 الطبية التطبيقية، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية.

 في)ب ط(.األردف:دار الشركؽالزغكؿ،عماد)ب س(.عمـ النفس المعر ; الزغكؿ،رافع-5
 االحتياجات دكر التعميـ العالي في تأىيؿ ذكم(. 2010بف عبيد اليكبي ،عبد الرحماف )-6

 .131-1.ص ص (26لدراسات االستراتيجية )العدد مركز االخاصة السمعية.
(. تطكير مقياس النمك المغكم لقياس الميارات 2004بف فارس حمد النصيرم، بدر)-7

فاؿ المعاقيف سمعيا مف الرضاعة كحتى عمر خمس سنكات. لنيؿ شيادة المغكية ألط
 ماجستير،منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة األردنية،األردف.

 (2012ترجمة)عزالديف الخطابي،: (الذاكرة اسرارىا كالياتيا2006بكتي،لكركف)-8
 .بكظبي لمسياحة كالثقافةأىيئة بكظبي:أ.1ط
(.منيجية البحث العممي كتقنياتيفي العمكـ االجتماعية 2019) آخركفعمار ك  ،بكحكش -9

 )ب ط(. ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي.
تأثير عممية الزرع القكقعي عمى اكتساب النظاـ (. 2018،يمينة)بكسبتة -10

( 9)5ماعية ) العددمجمة التربية كالعمكـ االجتالصكتي/الفكتكلكجي عند الطفؿ األصـ الجزائرم.
 .1221-1208ص ص (.2018جكيمية 
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(.الذاكرة الداللية لدل المصابيف بحبسو برككا تناكؿ نفس 2002.2001حمداش،مميكو)-11
معرفي مف خالؿ تطبيؽ نمكذج أندرسكف.ماجستير،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة 

 الجزائر،الجزائر
ي سمعي لفظي في اكتساب .فاعمية برنامج تدريب(2015-2014ايماف ) ،خيرك حسيف -12

لنيؿ شيادة الماجستير.  .لحمزكف في مرحمة الطفكلة المبكرةالمغة لدل األطفاؿ زارعي ا
 ،كمية التربية قسـ تربية خاصة  ،جامعة دمشؽ ،سكريا.منشكرة

فؿ المصاب (.الذاكرة الشخصية كذاكرة المعاني لدل الط2005.2004دبراسكا،فاطمة)-13
االجتماعية،جامعة الحاج ماجستير،كمية العمكـ اإلنسانية ك .بالتخمؼ العقمي البسيط

 .لخضر،باتنة
 .325الى309.مف9،عأىـ مناىج كعينات ك أدكات البحث العممي(.2017در،محمد )-41

أىمية الزرع القكقعي المبكر لتنمية المغة الشفكية (. 2016ركزة، سميرة ؛ بكنكيقة، نصيرة)-15
( 01جامع في الدراسات النفسية كالعمـك التربكية  )العدد )ال مجمةكالمكتكبة عند الطفؿ األصـ. 

 .14-1(. ص ص2016جكاف 
 .(الجزائر:دار الجسكر2(.دركس في الصمـ)ط2017ركزة،سميرة)-16
ريحي مصطفى،عمياف )ب س(.البحث العممي أسسو مناىجو كأساليبو إجراءاتو)ب -17

 .ط(األردف:بيت األفكار الدكلية
(. تقييـ استراتجيات الفيـ الشفيي عند الطفؿ ذك الصمـ 2008-2007زليرم، نبيؿ)-18

،كمية العمكـ االجتماعية منشكرة الحاد باستخداـ الكمبيكتر.لنيؿ شيادة ماجستير،
 ،جامعة الجزائر، الجزائر.كاإلنسانية

نمكذج المقارنة : السيركرات المعرفية كاستراتيجيات التعمـ(.2007زغبكش،بنعيسى) -19
 .47الى46(.مف36.مجمة الطفكلة العربية.ب رقـ)التربكيةلمتكرار الذىني لدل الطفؿ

(. تمثيؿ المفاىيـ الزمنية عند الطفؿ األصـ اقتراب 2001-2000زيابي، فاطمة)-20
، 2االجتماعية، جامعة الجزائرك  اإلنسانيةكرة،كمية العمكـ معرفي. لنيؿ شيادة ماجستير،منش

 الجزائر.
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عمى الذاكرة ككيفية إعادة  الجمجمية(.تأثير الصدمة 2007.2006ساساف، الياـ)-21
 .تأىيميا.ماجستير،كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة الحاج لخضر،باتنة

عند الطفؿ الخاضع لمزرع  اإلدراكية(. دراسة القدرات 2011-2010صالحي، طارؽ)-22
، 2، جامعة الجزائركاإلنسانيةمية العمكـ االجتماعية القكقعي. لنيؿ شيادة ماجستير،منشكرة، ك

 الجزائر.
ؽ المقترح في تحقيؽ (. فعالية برنامج التطبي2005، أماني)عبد السالـ محمد سميماف-23

سنكات. لنيؿ شيادة  6-4السمعية بالمرحمة  اإلعاقةعممية التكاصؿ المفظي لذكم 
 ماجستير،منشكرة، كمية التربية، جامعة الخرطكـ، السكداف.

(.دراسة الذاكرة الداللية لدل الطفؿ المصاب بالذىاف"دراسة 2009.2008عجاؿ،ياسيف)-24
 .مقارنة".ماجستير،كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة الجزائر،الجزائر
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 الجميوريفة الجزائرية الديمقفراطية الشعبيفة

 وزارة التضفامن الوطنفي واألسفرة       

 

 

 األخصائي األرطوفوني    

                             2015/2016الموسفم الدراسي:        

 

 02/04/2020تاريخ المقابمة:      2الحالة الثانية               

 - معفمومفات شخصيفة

23/09/2020تاريخ الميالد :  س                االسفم والمقفب:  ب اليا -  

سنوات       المستوى الدراسي : االولى ابتدائي 8السفن:  -  

الرتبففة : /       عدد اإلخفوة : ال يوجد                           -  

اسفم األب : /                                        المينفة : شرطي -  

اسفم األم :     /                                        المينفة : /ربة بيت -  

القفرابفة الدمويفة : / -  

نفوع اإلعفاقة : صمم كمي  -  

ظفروف السكفن: / -  

رقفم اليفاتف : /                            العنفوان: /      -  
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 - السفوابق العائمية :

 * ىفل توجفد اإلعاقفة عنفد األقفارب ) مفن ناحيفة األب / األم ( ؟ نعفم         

 * إذا كفانت اإلجابفة بنعفم : ما ىي صمفة القفرابة بينيفم وبين الحفالة : بنات العم

فائمة ؟          ال* ىفل ىنفاك أمراض أخفرى في الع  

 * إذا كانفت اإلجفابة بنعفم ما ىفي : /

 * ما ىي صمة القفرابة بينيفم ) أفراد العائمة / األقرباء ( والحفالة /

 - ظروف الحمل والوالدة :

 - فتفرة الحمففل :

 * ىفل الطفل مرغوب فيفو ؟ نعفم         

 * إذا كانت اإلجابة ال لمفاذا ؟ : /

ل: عفادي        * كيف كان الحم  

 * ىل تعرضفت األم ألمراض أو صدمفات خفالل فتفرة الحمفل: نعفم      

 * إذا كانت اإلجابة بنعم ما ىي: /

 * ىفل كان ىنفاك تناول لألدوية : نعفم       

 * في أي فتفرة من الحمل :  /             ادوية باستشارة الطبيب

 - فتفرة الوالدة :

 * ىفل كانت الوالدة في أوانيا ؟ نعفم        

 * أين كانت الوالدة ؟      في المستشفى

 * كيف كانت الوالدة ؟ عاديفة       
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 * ىفل كانت الوالدة قيصفرية  ؟       ال 

 * ىفل صفرخة الميالد موجودة عند الطفل ؟ نعفم         

أزرقطففل عند الوالدة ؟         * كيف كانت حفالة ال  

 * ىفل احتاج إلى إنعاش ؟ : نعفم       

 * كفم كان وزن الطففل عند الوالدة : /

 * ىفل تم وضعو في الحفاضنة ؟ نعفم       

ايام5* في حالة نعم كم المفدة ؟ :   

 نعم* ىفل الرضاعفة طبيعيفة       

 النمو الحسي الحركي : -

اشير5* ما ىو سفن االبتسامة ؟ :    

لجموس ؟ : ثمانية اشير* ما ىو سفن ا  

 * ما ىو سفن الحبفو ؟ : عشرة اشير

 * ما ىو سفن المشفي ؟: عام وشيرين

 * ىفل كانت لديفو صعوبات في المشي : ال

 * ىفل الطففل )ة( : يمنففي       

 * متفى أكفل لوحده : عامين

 * متفى ارتدى مالبسو لوحده : اربع سنوات

 - النمو المغفوي :

 * إذا كانت ىناك مناغاة ؟ نعففم        
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اشير 6* في حالة اإلجابة بنعم في أي شير   

 * ىل كان ىناك توقف لممناغاة ؟       ال

 * في حالة اإلجابة بنعم في أي شير؟ 

 * متى نطق الكممة األولى عامين دون سمع   بابا

 * ما ىو سن نطق جممة مفيدة لديو صعوبات في تكوين جممة

 - السموك السمعي :

اشير 7* في أي سن تم استكشاف إعاقة الطفل  

 ىل لديو ردود أفعال اتجاه األصوات الشديدة ؟ نعم     

 - أمراض الطفولة :

 * ىل أصيب طفمك بأمراض؟ : نعم       

 * إذا كانت اإلجابة بنعم ماىي  حمى

 * في أي سن من عمره متكررة منذ الوالدة

    * ىل تمقى العالج ؟: نعم   

 * إذا كان نعم أين؟:       في المستشفى

 * كم دامت مدة العالج غير مستقر

 * إذا تم العالج في المستشفى ىل بقيت األم معو ؟ نعم       

 * ىل أصيب إبنفكم)ة( بأحفد األمراض التالية:

 * الحمى؟ نعم    

 * التياب السحايا ؟     ال



 

 
88 

 * الحصبفة ؟         ال

نعم       ال* ضيفق التنفس ؟   

LORL: السوابق الخاصة بفأمراض * 

 * التياب الموزتيفن: نعفم      

 * التياب األذن: نعفم        ال

 * األمراض الخاصة باألنف : نعفم       

 * التمقيفح : ىل كأن التمقيح في الوقت المناسب : نعم

 * رد فعفل الجسفم ليفذا التمقيفح : عادي مثل بقيت االطفال

 - التكيف الوجداني :

اجتماعفي -عفدواني   و     -* كيف يتصرف الطفل داخفل األسرة ؟   

 * من يتكففل بالطففل ؟ 

 * كيف ىي عالقتو بأطفال الحفي ؟ عادية

 * الفعب: مفا ىي صففة لعبفو :       مفع اآلخفرين 

 * كيفف يعبفر عن غضبفو ؟ بعففدوانية         بكفاء 

 - التمفدرس :

توجو الطفل إلى الحضانة ؟          ال * ىل   

 * أين ىو حاليفا في المدرسة ) المستوى الدراسي (: االولى

 * ىل أعاد السنفة ؟ نعفم       

 * مفا ىي عالقتفو مع زمفالئو ؟ عادية
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 * مفاذا تنتظفر األسرة من المركفز / المدرسة ؟ 

 اقسام خاصة لمثل ىؤالء الحاالت

 * معمومات أخفرى : 

 الزرع تم في سن االربع سنوات       
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 الجميوريفة الجزائرية الديمقفراطية الشعبيفة

 وزارة التضفامن الوطنفي واألسفرة       

 

                               2019/2020األخصائي األرطوفوني                الموسفم الدراسي:    

 

 

 

 1 الحالة االولى 

 2.04.2020تاريخ المقابمة:   

 - معفمومفات شخصيفة :

15.09.2011تاريخ الميالد :     دعاء                       االسفم والمقفب: ت  -  

ابتدائي 3المستوى الدراسي : ال                             9السفن: -  

الرتبففة : االصغر                                       4عدد اإلخفوة : . -  

اسفم األب : ./                                          المينفة : شرطي -  

اسفم األم :       /                                     المينفة : ربة بيت -  

القفرابفة الدمويفة :ال توجد -  

نفوع اإلعفاقة : ...صمم كمي  -  

ظفروف السكفن: / -  
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/ العنفوان: -  

 - السفوابق العائمية :

 * ىفل توجفد اإلعاقفة عنفد األقفارب ) مفن ناحيفة األب / األم ( ؟          ال

 * إذا كفانت اإلجابفة بنعفم : ما ىي صمفة القفرابة بينيفم وبين الحفالة : 

 * ىفل ىنفاك أمراض أخفرى في العفائمة ؟         ال

: * إذا كانفت اإلجفابة بنعفم ما ىفي   

:ال توجدد العائمة / األقرباء ( والحفالة* ما ىي صمة القفرابة بينيفم ) أفرا  

عادية:ظروف الحمل والوالدة -  

 - فتفرة الحمففل :

 * ىفل الطفل مرغوب فيفو ؟ نعفم         ال

 * إذا كانت اإلجابة ال لمفاذا ؟ : /

 * كيف كان الحمل: عفادي                

 * ىل تعرضفت األم ألمراض أو صدمفات خفالل فتفرة الحمفل:       ال 

 * إذا كانت اإلجابة بنعم ما ىي: 

 * ىفل كان ىنفاك تناول لألدوية :        ال

 * في أي فتفرة من الحمل : /

 - فتفرة الوالدة :

 * ىفل كانت الوالدة في أوانيا ؟ نعفم        ال

في المستشفى* أين كانت الوالدة ؟         
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 * كيف كانت الوالدة ؟ عاديفة        

 * ىفل كانت الوالدة قيصفرية  ؟       ال 

 * ىفل صفرخة الميالد موجودة عند الطفل ؟ نعفم         

 * كيف كانت حفالة الطففل عند الوالدة ؟  أزرق 

 * ىفل احتاج إلى إنعاش ؟ : نعفم       

كمغ3500:  * كفم كان وزن الطففل عند الوالدة  

 * ىفل تم وضعو في الحفاضنة ؟      ال

 * في حالة نعم كم المفدة ؟ : /

 * ىفل الرضاعفة طبيعيفة       نعم

 - النمو الحسي الحركي :

* ما ىو سفن االبتسامة ؟ : /   

شير 11* ما ىو سفن الجموس ؟ :   

 * ما ىو سفن الحبفو ؟ : /

 * ما ىو سفن المشفي ؟: /

و صعوبات في المشي : ال* ىفل كانت لديف  

 * ىفل الطففل )ة( : يمنففي       

 * متفى أكفل لوحده : /

 * متفى ارتدى مالبسو لوحده : /

 * ىفل طفمك مستقفل ؟ نعفم        ال
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سنوات4* إذا كانت اإلجابة بنعفم في أي سفن اكتسفب االستقاللية   

 - النمو المغفوي :

    * إذا كانت ىناك مناغاة ؟ نعففم    

 * في حالة اإلجابة بنعم في أي شير/

 * ىل كان ىناك توقف لممناغاة ؟ نعم      ال

 * في حالة اإلجابة بنعم في أي شير؟ /

سنوات3 5* متى نطق الكممة األولى.  

سنوات4.5* ما ىو سن نطق جممة مفيدة  

 - السموك السمعي :

اشير6* في أي سن تم استكشاف إعاقة الطفل  

أفعال اتجاه األصوات الشديدة ؟ ال* ىل لديو ردود   

 - أمراض الطفولة :

 * ىل أصيب طفمك بأمراض؟ : ال 

 * إذا كانت اإلجابة بنعم ما ىي /

 * في أي سن من عمره /

 /* ىل تمقى العالج ؟: /

 * إذا كان نعم أين؟:    /

 * كم دامت مدة العالج/

 * ىل أصيب إبنفكم)ة( بأحفد األمراض التالية:
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ال* الحمى؟   

 * التياب السحايا ؟ ال

 * الحصبفة ؟         ال

 * ضيفق التنفس ؟       ال

LORL: السوابق الخاصة بفأمراض * 

 * التياب الموزتيفن:      الالتياب األذن:        ال 

 * األمراض الخاصة باألنف :        ال

 * التمقيفح : ىل كأن التمقيح في الوقت المناسب : نعم

سفم ليفذا التمقيفح : رد فعل عادي مثل بقيت االطفال* رد فعفل الج  

 - التكيف الوجداني :

اجتماعفي -* كيف يتصرف الطفل داخفل األسرة ؟               

 * من يتكففل بالطففل ؟ االب و االم

 * كيف ىي عالقتو بأطفال الحفي ؟ عادية 

 * الفعب: مفا ىي صففة لعبفو :      مفع اآلخفرين 

 * كيفف يعبفر عن غضبفو ؟       بكفاء         

 - التمفدرس :

 * ىل توجو الطفل إلى الحضانة ؟ ال         

ابتدائي 3* أين ىو حاليفا في المدرسة ) المستوى الدراسي (: ال   

 * ىل أعاد السنفة ؟ ال
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بعممية الزرع القوقعي في سن السنتين ونصف * معمومات أخفرى : قام  
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 عبد العزيز سعد-اختبار الذاكرة الداللية

 بند التكرار الداللي لمكممات:-1

كممات في كؿ عمكد أ ك ب نطمب مف الطفؿ أف  10يحتكم االختبار عمى  التعميمة:
يكرر ذات نفس الداللة  في العمكد المقابؿ حيث نطمب مف تكرار الكممات ذات نفس 

الداللة مف العمكد أ إلى العمكد ب  ثـ نكرر الفكرة مع بقية الكممات انطالقا مف التعميمة 
ة ثـ انطؽ الكممة التي تحمؿ نفس الداللة في الجية المقابمة مف التالية :" كرر مثمي الكمم

 الجدكؿ" 

 التنقيط : 

" بغض النظر 1. إذا نجح الطفؿ في نطؽ الكممتيف نطقا صحيحا حصؿ عمى نقطة "1
 عف صحة ارتباط داللتيما.

 . إذا كاف اختيار الكممة صائبا يمنح نقطة ثانية.2

 " 2ؽ كاالختيار يحصؿ عمى نقطتيف ". كعميو فالطفؿ الذم ينجح في النط3

 " نقطة. 20. كمجمكع النقاط يككف "4

 االختبار:

التكرار  العمود ب العمود أ
 المفظي 

الربط 
 الداللي
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 اإلجابة النموذجية

 قط

 العشاء

 الجري

 الماء

 المدينة

 األشجار

 المفتاح

 الضوء

 الطاولة

 المعب

 الشمس

 الميل

 الشراب

 األخضر

 حيوان

 البيوت

 سباق

 الكرة

 القسم 

 القفل

  

 /10 /10 المجمفوع الجزئي

 /20 المجموع الكمي

التكرار  العمود ب العمود أ
 المفظي 

الربط 
 الداللي
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 قط

 العشاء

 الماء

 الجري

 المدينة

 األشجار

 الضوء

 الطاولة

 المفتاح

 المعب

 حيوان

 الميل

 الشراب

 سباق

 البيوت

 األخضر

 الشمس

 القسم

 القفل

 الكرة

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 10 10 المجمفوع الجزئي

 20/ المجموع الكمي
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 بند التكرار الداللي لألرقام:-2

سمسالت مف األرقاـ تتكزع عمى ثالث مجمكعات  9يحتكم االختبار عمى  التعميمة:
كبالترتيب نمقي أماـ الطفؿ السالسؿ سمسمة  ؛أ؛ب؛ج ثالث سمسالت في كؿ مجمكعة

بسمسمة كنطمب منو كمما انتيينا مف سمسمة معينة أف يعيد تكرارىا كراءنا بمعدؿ ثانية لكؿ 
 رقـ "استمع ليذه السمسمة مف األرقاـ ثـ أعدىا مثمما سمعتيا مرتبة".

 التنقيط : 

 "1ة نمنحو نقطة". إذا نجح الطفؿ في نطؽ سمسمة كاممة كضمف السرعة المطمكب1

. إذا أخفؽ الطفؿ في مجمكعة كاممة كلـ ينؿ فييا أم عالمة تمغى مباشرة المجمكعة 2
 التي تمييا

" 9. كعميو الطفؿ الذم ينجح في نطؽ كؿ السالسؿ في مختمؼ المجمكعات يناؿ "3
 نقاط.
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 االختبار:

 

 

 0او  1التنقيط  السالسل المجموعات

  9-5-3 المجموعة أ

2-4-7 

5-2-3 

  9-2-7-4 المجموعة ب

3-8-5-2 

7-2-6-1 

  9-5-8-1-3 المجموعة ج

4-8-3-7-2 

9-6-1-8-3 

 /9 المجمكع
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 بند التركيب اإليقاعي الداللي:-3

مجمكعة مف الضربات اإليقاعية تختمؼ عف بعضيا  16يحتكم االختبار عمى  التعميمة:
في بنيتيا الصكتية يقـك الفاحص بإنتاجيا كاحدة بكاحدة كيطمب مف الطفؿ إعادة إنتاجيا 

كراءه مع منحو فرصة اإلعادة ثالث مرات انطالقا مف التعميمة التالية :" استمع جيدا 
 ا" كيؼ أدؽ ثـ اعد الطرؽ مثمي تمام

 التنقيط : 

 " 1. إذا نجح الطفؿ في إعادة الطرؽ بشكؿ صحيح حصؿ عمى نقطة "1

 أخطاء متتالية. 3نكقؼ االختبار بعد  9. بعد الكصكؿ إلى المجمكعة التاسعة 2

 نقطة. 16. مجمكعة النقاط التي قد يحصؿ عمييا صاحب اإلجابة الكاممة ىك 3

 االختبار:

 

المجموعات 
 اإليقاعية

 التنقيط 

 0او1

المجموعات 
 اإليقاعية

 التنقيط

 0او1 

المجموعات 
 اإليقاعية

 التنقيط

 0او1 

1*** .  7* * ** .  13** * ** .  

2** ** .  8** ** ** .  14** **** .  

3** * .  9*** ** .  15** * * * .  

4* * * .  10* * * * .  16* *** ** .  
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 /16 المجمكع  . * ****11  . ****5

6 * .***  12***** .  

 

 بند اإلحساس والتمييز الفونولوجي:-4

( "النغمة" كالذم ينطمؽ مف فكرة التكافؽ rimeيعتمد ىذا االختبار عمى مبدأ )  التعميمة:
زكج مف المقاطع الصكتية يطمب مف  20كالتطابؽ في النغمة ؛يحتكم االختبار عمى 

الطفؿ أف يتعرؼ عما إذا كاف المقطعاف المعركضاف أمامو ليما نفس النغمة أـ ال  كقبؿ 
نقدـ لو التعميمة  ذلؾ نككف قد شرحنا لو مبدأ التشابو بيف النغمات حتى يفيمو كبعد ذلؾ

التالية :" الحظ جيدا ىذه األزكاج المعركضة أمامؾ كاستمع لقراءتي ليا كعميؾ أف تعيدىا 
 كرائي ثـ تحدد ما إذا كانت تتشابو في النغمة أـ ال" 

 التنقيط : 

 " 1. إذا نجح الطفؿ في التعرؼ عمى التشابو مف عدمو حصؿ عمى نقطة "1

 نقطة. 20ؿ عمييا صاحب اإلجابة الكاممة ىك . مجمكعة النقاط التي قد يحص2

 

 االختبار:

 0اك1التنقيط  إجابة الطفؿ اإلجابة الصحيحة أزكاج المقاطع

1 Frit  Pris نعـ   

2 Mal  Bal نعـ   
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3 Dens  Rat  ال   

4 Dens  Camp  نعـ   

5 Coin  Soin  نعـ   

6 Pois  Trois  نعـ   

7 Poing  Fic  ال   

8 Mau  Clou  نعـ   

9 Cuit  Cru  ال   

10 Thym  Mer  ال   

11 Bot  Troi  نعـ   

12 Pur  Fin  ال   

13 Bond  gond نعـ   

14 Mie  Pain  ال   

15 Baie  Craie  نعـ   

16 Fut  Faim  ال   

17 Rein  Vin  نعـ   

18 Bol  Bout  ال   

19 Due  Rue  نعـ   
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20 Chut  Chat  ال   

 /20 المجمكع

 

 بند فيم المفردات:-5

مفردات  6مفردة مكزعة عمى ثالث مجمكعات ) 21يحتكم االختبار عمى   التعميمة:
مفردات ألجزاء الجسـ( يطمب مف الطفؿ أف يربط كؿ  9مفردات لألشكاؿ؛ 6لأللكاف؛

مفردة بما يدؿ عمييا مما ىك معركض أمامو أك عمى جسمو في حالة المفردات الخاصة 
 بيا كىي كالتي: بأجزاء الجسـ كيككف لكؿ مجمكعة تعميمتيا الخاصة

:"سأقكؿ لؾ المكف كأنت أريو لي مف بيف ىذه األلكاف التي أمامؾ؛ ارني األلكاف .1
 المكف البنفسجي..الخ"

 : "ارني الرسـ الذم اطمبو منؾ؛ ارني المربع ... الخ"األشكاؿ .2

:"سأقكؿ لؾ أسماء لبعض أجزاء جسمؾ كقـ أنت بكضع إصبعؾ أجزاء الجسـ  .3
 عمييا؛ارني ذراعؾ ...الخ"

 التنقيط : 

 " 1. إذا نجح الطفؿ في التعرؼ عمى مقابؿ كؿ مفردة  حصؿ عمى نقطة "1

 نقطة. 21. مجمكعة النقاط التي قد يحصؿ عمييا صاحب اإلجابة الكاممة ىك 2

 االختبار:

 األجزاء المقابمة 0أو  1التنقيط  المفردات
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 مجموعة األلوان

   . بنفسجي1

   . رمادم2

   . بني3

   . أحمر4

   . أزرؽ5

   . أخضر6

 مجموعة األشكال

  . مربع1
 

   . مثمث2

 

   . مستطيؿ3

 

   . بيضكم4

 

   . مكعب5
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   . نجمة6

 

 مجموعة أجزاء الجسم

   .الذراع1

 

تحدد ىذه األجزاء عمى جسـ 
 الطفؿ 

 . الرقبة2

 . الجبية3

 . األذنيف4

 . الذقف5

 . الركبة6

 . اإلبياـ7

 . ظفر8

 . الجفف9

 /21 المجمكع

 

 

 



 

 
111 

 بند تسمية الصور:-6

 التعميمة :

نقدـ أك نعرض الصكر ، الكاحدة تمك األخرل عمى الطفؿ ك نطمب منو ، ماذا تمثؿ 
 الصكرة؟ 

[?ataswira wéš hadi] 

 التوقيت :

 ثكاني لكؿ صكرة  10

 دقائؽ  10ىذا البند يستغرؽ 

 تنقيط : ال

ف ك تتظمف اعطاء االسـ المناسب ك الداؿ  01كاحدة  لكؿ إيجابة صحيحة نقطة -
 ف . 74كبالتالي مجمكع نقاط البند عنالصكرة المقدمة .

 .ف 0إجابة خاطئة نعطيو  في حالة تقديـ -

 الصور القدمة في بند التسمية :
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 . بند التصنيف و الترتيب الداللي :7

 الوسائل :

 ( .  الصكر نفس الصكر المستعممة في البند السابؽ ) تسمية 

نطمب مف الطفؿ ترتيب الصكر ك تصنيفيا حسب انتمائيا لنفس النكع ك التعممية :
 المجمكعة. 

 .ضع الحيكانات معا- 

[dir alħajawanat maεa baεd ] 

 .ضع الغير حيكانات  معا - 
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[dir alimašiħajawanat maεa baεd ] 

 التصنيؼ متخصص 

 .ضع األسماؾ معا -

 [baεdmaεa awdir alhout] 

 .معا  التي تعيش في الدار ضع الحيكانات -

 [dir alħajawanat alitεiš fadar maεa baεd] 

 .لمفترسة الحيكانات اضع  -

[almoftarisa maεa baεddir alħajawanat] 

 .ضع الطيكر معا- 

[ maεa baεddir aţōjur] 

 .ضع الخضر معا ك الفكاكو  معا  -

[maεa baεd maεa baεd walfakia dir aҳodra] 

 .كسائؿ النقؿ معاضع -

[ maεa baεddir wasail tāε anaql] 

 .معا ضع األلعاب معا ك أدكاة العمؿ -

 [maεa baεd maεa baεd walfakia dir aҳodra] 

 .ضع لكاـز المطبخ معا مثؿ الصحف- 
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[ maεa baεd kima atabsidir adawat' lmatbaҳ] 

 .ضع األشكاؿ  ك األلكاف معا-

[maεa baεd kal wal'alwan šdir al'a] 

 ضع الحشرات معا مثؿ الفراشة . -

[maεa baεd kima' lfaraša  dir al'hašarāt] 

 ضع األشياء األخرل التي ليس ليا صنؼ في المجمكعات السابقة  معا .  -

[maεa baεd jā? Loxra ali'maεand'hāš magmōεašdir ala] 

في ىذا   ك مف العاـ إلي الخاص. باستعماؿ مف الكؿ الى الجزء ىذا البند في ننتقؿك  -
 تكف .نالداللية لػ كري  Warringtonنمكذج الذاكرة 

 دقيقة 20تقدـ في ىذا البند الوقت:

أم لكؿ مرحمة مف التصنيؼ نقطة كاحدة  صحيحة إجابةف لكؿ  01نقطة كاحدة التنقيط :
 ف . 13. مجمكع النقاط بالنسبة ليذا البند ىك 

 التعميمية.الذىاف يمكف مساعدتو في فيـ السؤاؿ أك لمطفاللمصابببالنسبة 

 . بند الفيم  والربط  الوظيفي الجمل :8

 الوسائل:

جممية قصد تحديد مميزات الشئ النعرض عميو الصكرة ك نطرح عميو بعض اقتراحات 
لمصكرة ك كذلؾ المناسبة الصحيحة  الجمؿالمراد في الصكرة  ، كنطمب منو تحديد 

 جمؿ لمصكرة المناسبة . 05بطاقات في كؿ بطاقة تتضمف  6الخاطئة ، ك يتضمف 
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 مدخؿ أك مثير بصرم ) الصكرة (  -نستعمؿ:

 (.مدخؿ أك مثير لفظي ) الجممة  -

 مقابمة لصكرة.أسئمة  5 اإلجابة عنيا ك تشمؿأسئمة عمى ضكء الصكرة المراد  إعداد

 التعميمية : 

 ال. أجب بنعـ أكسأعطيؾ خمس جماللتي تمثؿ الصكرة المعركضة أمامؾ  

[naεtik xams ğomal aεla taşwira quli naεm wala lāraħ] 

 دقيقة . 15المدة المحددة ليذا البند ىي الوقت :

ف(  لكؿ إجابة صحيحة ك مناسبة لمشيء المبيف في الصكرة كصفر 1نقطة  ): التنقيط 
 ف . 25ط بالصكرة ، مجمكع نقاط البند الخاطئة التي الترتبف( لإلجابة 0)

 

 

 

 

 

 

 
          

 منشار

 مدخل لفظي مدخل بصري
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 تساؤالت داللية

 

 

 .هل يستعمله الحالق في حالقة الشعر.                   نعم                   ال         1

 

 نعم                  ال                      .هل هذا  يستعمل في المطبخ .     2.ه   

 

 .هل هو جزء من المعدن.                                نعم                  ال3     

 

 .هل توجد له انواع كهربائية.                             نعم                  ال4     

 

 .هل هذا وسيلة لقطع الخشب.                             نعم                  ال5     
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 مفتاح
 

 مدخل لفظي مدخل بصري
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 تساؤالت داللية

 

 

 .هل يستعمل في تقطيع الخبز.                             نعم                  ال         1

 

 .هل هذا  يستعمل في فتح الباب .                         نعم                  ال2     

 

 .هل هو من الحديد.                                       نعم                  ال3     

 

 ال.هل له أنواع وأحجام مختلفة.                             نعم                  4     

 

 .هل يحدث صوت عندما يكون مع معدن أو مفتاح آخر.   نعم                  ال5     
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 مـوز
 

 مدخل لفظي مدخل بصري

 

 تساؤالت داللية

 

 

 .                                    نعم                   ال         هذا من الخضر.هل 1

 

 .هل تأكل بقشورها .                                     نعم                   ال2     

 

 .هل لونها أصفر.                                         نعم                   ال3     

 

 .هل يمكن أكلها طازجة دون طبخها.                 نعم                   ال4     

 

 .هل لونه الداخلي أبيض.                                 نعم                   ال5     

 

 

 

 



 

 
125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاتف نقال 
 

 مدخل لفظي مدخل بصري
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 تساؤالت داللية

 

 

 .                            نعم                   الهذا يستخدم في تحضير األكل.هل 1

 

 جزء منه مكون من المعدن .                              نعم                   ال.هل 2

 

 .هل هو يستعمل لغرض التكلم و االتصال بين األفراد. نعم                  ال3

 

 .هل يصدر أصوات و رنات موسيقية عند تشغيله.              نعم                   ال4

 

 ق.                                       نعم                   ال.هل لون زجاجته أزر5

 

 

 

 

 

 

 

 قط
 

 مدخل لفظي مدخل بصري
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 األشكال:
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 األلوان:
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 سنوات  10إلى  6إختبار الذاكرة الداللية لدى الطفل من 

 **** التنقيطورقة 

 االسم والمقب :                         ف تاريخ إجراء االختبار:ف 

 ف السن :                                           ف الجنس: 

 ف مكان االختبار:

 : ف معمومات إضافية

 

بدون  المجموع
 إجابة

اإلجابات 
 الخاطئة

اإلجابات 
 الصحيحة 

 بنود االختبار 

 لمكممات ف التكرار الداللي1    20/

 ف التكرار الداللي لألرقام2    09/

 ف التركيب اإليقاعي الداللي3    16/

 ف اإلحساس والتمييز الفونولوجي4    20/

 ف فيم المفردات5    21/

 بند تسمية الصورف 6    75/

 بند التصنيف و الترتيب الدالليف 7    15/
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 جمللمبند الفيم  والربط  الوظيفي ف 8    30/

 المجموع    206/

 

 

 العالمة  

 المالحظة 
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