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 :كلوت شكر 

 

شكزا هلل عزوجل علي النعوة التي أعطانا أياىا و ىي العلن و بفضلو سبحانو و تعالي وصلنا إلي 

 ىذه الوزحلة هن الدراسة

 .أتقدم بالشكز إلي كل أفزاد عائلتي الذين ساعدوني بالنفس و النفيس

نتقدم بجزٌل الشكر و العرفان إلى األستاذة التً إفادتنا بنصابحها و توجٌهاتها القٌمة األستاذة 

 الكرٌمة

 ''  ٌحٌاوي حفٌظة  ''

 كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة و كافة أساتذة جامعة مستؽانم خاصة األرطوفونٌا  

  علٌنا بالعطاء الواسع و تقدٌم االذٌن كانو سندا طٌلة المشوار الجامعً و الذٌن تفضلو

 المعلومات و النصابح سواء فً الجانب العلمً أو حتى العملً و بدون أن ننسى الشكر

 .  و العرفان و التقدٌر الى من تتلمذنا على أٌدٌهم عبر مختلؾ المراحل

 .و شكرا الى كل من ساهم فً  تقدٌم ٌد العون إلنجاز هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهــــــداء

 وفقنً و ٌسر لً طرٌقً بأن اختم مشواري الجامعً بهذا العمل المتواضع الحمد هلل الذي 

 الذي ٌعد ثمرة مجهوداتً

  سنة ،إلى من وضعت12الطاهرة الذي وافته المنٌة منذ ابً إلى من اشتقت له ،إلى روح 

أستذكره اآلن فً هذه اللحظة رحمه ، (راكب عمران) النجاح نصب عٌناي لٌرى ابنته ناجحة 

  .هللا و أسكنه فسٌح جناته

 من كانت مثال للصبر و االحتمال مهما تؽٌرت ى أشهر، إل09إلى من حملتنً فً بطنها 

أطال  أمً الغالٌة الظروؾ، إلى من كانت سندا ال ٌمٌل، إلى من جعل هللا الجنة تحت قدمٌها

 .هللا فً عمرها

 حفظهم هللا لً مع تمنٌاتً لهم بالتوفٌقإخوتً غالم ،منٌر ،خلود إلى الؽوالً على قلبً  

 . و النجاح فً حٌاتهم 

  جدتً حفظه هللا على ما قدمه لً ،الى عمً عبد القادر إلى كل أفراد عابلتً و أخص بالذكر

 فً عمرها اطال هللا

 إلى من عملت معً بكد وجد بؽٌة إتمام هذا العمل صدٌقتً أمٌنة ، إلى صدٌقتً و رفٌقة دربً

 و الى جمٌع صدٌقاتً سارة ، 

 إلى كل من كان سببا فً نجاحً 

 اهدي هذا العمل المتواضع و أتشرؾ بذكركم فً هذا المقام ،وأسأل هللا عزوجل أن ٌوفقنا لما 

 .فٌه من خٌر للعباد و البالد

 صبرٌنة



 اهــــــداء

 .إلى من سهر من أجلً وأوصلنً إلى هذا المستوى ودعمنً إلى ٌومنا هذا أبً الغالً

 إلى التً حملتنً تسعة أشهر وجعل هللا الجنة تحت أقدامها أمً العزٌزة

 هشام ، رونق ، دمحم عبد الحكٌم ،حنان ،عمتً حسنٌة شرٌفة: كما ال أنسى دعم إخوتً 

 وخالتً مالٌكة ،أعمامً بلقاسم ،عبد هللا ،بوخوصة ،بوشلٌل وإلى أجدادي أطال هللا فً

 .أعمارهم 

 .كما أتقدم بالشكر الجزٌل ألستاذتً المأطرة على مجهوداتها وعلى إرشاداتها ودعمها لً 

 إلى صدٌقاتً اللواتً رافقننً طٌلة مشواري الدراسً خاصة صابرٌنة وفاطمة لهم التوفٌق

 .ان شاء هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سارة 



 :ملخص الدراسة 

 الفهم الشفوي عند األشخاص الراشدٌن تاستراتٌجٌادفت دراستنا إلى تقٌٌم ه

المصابٌن بحبسة بروكا ، حٌث تهدؾ هذه الدراسة إلى تحدٌد مدى إمكانٌة الفهم 

 : عند هذه الفبة ، وكان التساؤل المطروح كالتالً وإصابته الشفهً

هل مراحل استراتٌجٌات الفهم الشفهً عند الراشد المصاب بحبسة بروكا مصابة؟ 

 :كما طرحنا مبدأ الفرضٌة التالٌة

عند الحبسً الراشد المصاب بحبسة بروكا استراتٌجٌات فهم شفهً مضطربة  -

. 

 كنا قد اعتمدنا على تطبٌق ونظرا لطبٌعة الموضوع وإلثبات فرضٌات الدراسة ،

المكٌؾ من طرؾ البروفٌسور نصٌرة MTAاختبار تقٌمً للفهم الشفهً المتمثل فً 

زالل ،على عٌنة تعانً من حبسة بروكا ، وإتباع المنهج الوصفً من أجل وصؾ 

 .وتحلٌل أوضاع وحقابق التً تعٌشها الحالة المصابة وتفسٌرها 

 :   الكلمات المفتاحٌة 

 MTAاختبار–حبسة بروكا - بروكا-  الفهم الشفهً تاستراتٌجٌا

 

 

 

 

 

 



Summary: 

Our study aimed to assess the strategies for verbal understanding  

among adults with broca s aphasia. Where this study aims to determine 

the extent of oral understanding and injury in this group .and the  

question was as follows. 

Are stages of oral understanding strategies in an adult with broca s 

aphasia affected? 

We also put forward the following hypothesis: 

- The adult prisoner withe broca s aphasia has troubled oral 

Understandingstrategies. 

Given the nature of the topic and the evidence of the hypotheses of 

thestudy. We had relied on the application of an evaluation test of 

the oral understanding of mta adapted by teleproviser Nasira zalal .to a 

sample suffering from broca s aphasia .and to follow the descriptive 

approach in order to describe and analyze the condition and facts of 

the affected case and its interpretation. 

Keywords: 

Oral understanding strategy. Broca s aphasia .MTA test. 
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 :مقدمة 

 ٌعتمد التواصل اإلنسانً على كافةالوسابل التً تستخدم فً عملٌة نقل المعلومات واألفكار

 وٌعتبر الفهم مٌزة إنسانٌة ٌتمٌز بها الكابن البشري عن باقً الكابنات , بٌن المرسل والمستقبل

 الحٌة، حٌث من خاللها ٌتمكن من إدراك األشٌاء وفهمها، فهو مفتاح ربٌسً لفهم اللؽة وفك 

 .رموزها وبذلك ٌمد طرٌق التعلم و المعرفة

 اذ تعتبر اللؽة من أهم وسابل االتصال عند اإلنسان مع اآلخرٌن كذلك تمثل وسٌلة تنظٌم

  السلوك العام لكونها نشاط معرفً ٌنظم الوظابؾ المعرفٌة األخرى، و تتجلى لنا أهمٌة هذه 

 الوظابؾ فً حالة اضطرابها،  فاإلنسان على مختلؾ عمره معرض لإلصابة على هذا

  المستوى نتٌجة أسباب إما مرضٌة عضوٌة أو وراثٌة ، مما ٌؤثر على تواصله اللؽوي فٌنتج 

 لنا اضطرابات فً اللؽة  و الكالم والصوت والتً تدرج ضمن علم ٌسمى األرطوفونٌا حٌث

 أن هذه األخٌرة تعد ضمن الدراسة العلمٌة لالتصال اللؽوي وؼٌر اللؽوي وٌهدؾ المختص

 األرطفونً إلى التكفل بمشاكل التواصل بصفة عامة واضطراب اللؽة والكالم بصفة خاصة 

 .سواء كان عند الطفل آو الراشد

 فمن بٌن الحاالت التً حظٌت بالدراسة فً مختلؾ مٌادٌن وتخصصات العلوم

 حٌث تمكنت الدراسة من تحدٌد أسبابها وأعراضها ومدى تأثٌرها على ,  العصبٌة المعرفٌة 

 مختلؾ جوانب اإلنسان ،حٌث نجد الحبسة التً تصنؾ من  األمراض العصبٌة التً 

 حظٌت باالهتمام الباحثٌن المختصٌن فً هذا المجال، و ٌرجع هذا األخٌر إلى حدوث خلل 

 .على مستوى الدماغ ٌمس العملٌات المعرفٌة و صعوبات على مستوى الوظابؾ المعرفٌة

 ومن بٌن هذه الوظابؾ نجد الفهم الشفهً الذي ٌعتبرمن أحذ اعقد الوظابؾ المعرفٌة لدى 
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 .اإلنسان،  حٌث تمثل أهمٌة كبرى تقتضً التعمق فً دراستها للتعرؾ علٌها

 :ولكن تبقى وظٌفته معقده فهً ضمن شبكة عصبٌة معقدة مع العملٌات المعرفٌة مثل 

االنتباه واللؽة وهذا ما ٌجعله ٌستحوذ على مكانة هامة فً البحوث العلمٌة ، حٌث تطرق العدٌد من 

 الباحثٌن فً مجال العلوم العصبٌة و مجاالت أخرى إلى الحبسة فإننا حاولنا دراسة 

 استراتٌجٌات الفهم الشفهً والحبسة فهما ٌعتبرنا مفاهٌم من الصعب التعرؾ علٌهما ، ألننا 

 .بصدد وصؾ عملٌة معقدة

 ولمعرفة أكثر حول هذا الموضوع قمنا بتفصٌل هذه المعلومات فً جانبٌن جانب نظري 

 :وجانب تطبٌقً حٌث ٌحتوي كل فصل على

 : وقد احتوى على ثالثة فصول هً :أوال الجانب النظري 

 وهو مدخل إلى الدراسة حٌث شمل كل من اإلشكالٌة البحث وفرضٌاته مع ذكر أهمٌة :الفصل األول

 .الدراسة وأهم األهداؾ المراد الوصول إلٌها

  قد خصصناه للحدٌث عن الحبسة بصفة عامة ثم تطرقنا للحدٌث  عن حبسة :الفصل الثانً 

 بروكا بصفه خاصة تناولنا فٌها التعارٌؾ المتداولة عنها فً مٌادٌن مختلفة و األعراض

 . اإلكلٌنٌكٌة كذلك األسباب  مع التطرق إلى طرق  تشخٌص حبسة  بروكا  والعالج

  قد خصصناه للفهم الشفهً حٌث بدأنا بتمهٌد وتعرٌؾ الفهم الشفهً بصفه:الفصل الثالث

  عامة مع ذكر مستوٌاته ودرجاته  كذلك تم التطرق إلى استراتٌجٌاته المختلفة منها الفهم 

 .الفوري والفهم الكلً
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 مشكلة الدراسة: فصل تمهٌدي

 إشكالٌة الدراسة 

 فرضٌات 

 أهداف الدراسة 

 أهمٌة الدراسة و دواعً اختٌار الموضوع 

 تحدٌد مصطلحات اإلجرائٌة 

 الدراسات السابقة 



  

 
 
 

 :اشكالٌة الدراسة   .1  

 الفهم الشفهً مهارة ٌتم اكتسابها تدرجٌا ٌعود إلى استراتٌجٌات المتعلم فً االستماع وفهم 

 الكالم اللفظً من أجل تحدٌد القدرة أو الكفاءة التً تسمح للفرد عن فهم األحداث وتحلٌلها 

 وتعد هذه عملٌات متداخلة.من خالل اإلدراك الصحٌح عن المستمع لمعنً ما ٌقصده المتكلم 

 حٌث أن الفرد . بالرؼم مما قد تبدو علٌه من بساطة الفهم الخطاب أو التواصل بشكل عام 

 ملزم بتكوٌن تمثٌل داللً للمعلومات التً ٌستؽلها لٌنتقل بعدها إلى إعادة قراءته وتحلٌل 

 الهدؾ منها أو التعرٌؾ على الهدؾ نوع االتصال المتعلق بالفهم حٌث أن فهم اللؽة ال 

 ٌقتصر على المعرفة ولكن أٌضا على السلوك اإلدراكً الموجه نحو بناء المعنى أن اكتساب

 ،فأن طرأ علٌها خلل اختل.... هذه العمالت المعرفٌة مرتبطة بالجهاز العصبً والحواس

 وهدا ما الحظناه عند الشخص المصاب. عملها فٌصبح االتصال ؼٌر مفهوم وال تحقق هدفه 

  بالحبسة التً تصاب قدرته المعرفٌة فتصاب بخلل فً و وظابفها من بٌنها نالحظ قصور

 .     إلخ... فً القدرة على الفهم أو عجز فً استخدام اللؽة التعبٌرٌة و الشفهٌة 

 وبالتالً فإن الحبسة بصفة عامة تعد من أعقد اإلصابات اللؽوٌة تنتج عن إصابة مكتسبة 

 .لمنطقة محددة فً نصؾ الدماغ المهٌمن المسؤول عن اللؽة

 :و جعل فً مٌدان البحوث نقاش و جدال بٌن العلماء،ذلك تطوراتسم بوجود مرحلتٌن

األولى اهتم بها رواد علم األعصاب الذٌن تمكنوا من تحدٌد المواقع المسؤولة عنها ، أما الثانٌة فقد 

ساهمت فً ظهور علم النفس اللؽوي والمعرفً فً تطوٌر الدراسات بها، وأصبح االهتمام ال ٌدور 

 حول وصؾ االضطرابات، وإنما ٌتعدى إلى تفسٌر الدٌنامٌكً للمعطٌات اإلكلٌنٌكٌة

 حٌث  ظهرت نظرٌة تحلٌلٌة لتلم بكل الجوانب التشرٌحٌة العصبٌة والنفسٌة واللسانٌٌن والتً 

 حاولت تصنٌؾ الحبسة كل حسب تخصصه ، حٌت تطور بعد ذلك البحوث والدراسات
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  و ظهرت نتٌجة ذلك مجموعة من النظرٌات التً حاولت ان تقارب الحبسة من المنظور

 .العالجً 

وعن طرٌق موقع اإلصابة ٌتم تصنٌفه وتحدٌد األعراض حسب كل نوع من حدوث اإلصابة ، 

 وعلٌه عدة عالمات واضطرابات تكون مصاحبه للحبسة وعلى أثرها تتم عملٌة التكفل

 .أو العالج المناسب لها

و الحبسة فً حد ذاتها تختلؾ فً أنواعها منها حبسة فٌرنٌكً الحبسة التوصٌلٌة وحبسة بروكا التً 

هً موضوع دراستنا حٌث ٌعانً مصابٌن  بحبسة بروكا من مجموعة اضطرابات  فمن المنطق أن 

 أٌة إصابة فً الدماغ تؤدي إلى اختالل وظٌفة من وظابؾ المعرفٌة واللؽوٌة ،

 . وهذا راجع لطبٌعة تركٌبها وتعقٌد مٌكانٌزماتها 

 فان الفهم الشفهً ٌعتبر وسٌلة التً تمكنه من االطالع على األفكار اآلخرٌن والوقوؾ على 

آرابهم و ٌمكن قول آن الفهم هو إدراك الواعد معانً ألفاظ والعبارات  و للفهم الشفهً عموما ٌعتمد 

 :على مجموعة من االستراتٌجٌات و التً تنقسم إلى 

  تعتبر القاعدة األساسٌة للتعرؾ على المكتسبات اللسانٌة و تضم :االستراتٌجٌة الفورٌة   - 

 استراتٌجٌات تحتٌة أهمها االستراتٌجٌة المعجمٌة ،االستراتٌجٌة الصرفٌة ،االستراتٌجٌة

 . القصصٌة  

 : تنقسم إلى : االستراتٌجٌة الكلٌة   - 

 .سلوك مواظبة، سلوك تؽٌٌر التعٌٌن، و سلوك تصحٌح الذاتً

  مرتبط بالجهاز العصبً و ؼٌره من(الفهم، اإلنتاج) وإن اكتساب هذه العملٌات المعرفٌة 

 إذا ما أصابها خلل أو اضطراب اختلت هذه العملٌات و ابتعدت عن ...  األعضاء و الحواس

و بالتالً ٌصبح االتصال ؼٌر مفهوم و ال ٌحقق هدفه الحقٌقً ، وٌعتبر التداخل بٌن . مرامٌها 

 المظاهر اإلكلٌنٌكٌة لإلصابات العصبٌة بٌن الحبسة واضطراب القدرات المعرفٌة إحدى 
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 العوامل التً شكلت عابقا أمام وضع التشخٌص العلمً للحبسة ما دفع بالباحث إلى محاوله

  تقسٌم والكشؾ عن حٌثٌات وجزبٌات و معاٌٌر جدٌدة لتشخٌص الفارق بٌن الحبسة

 . واضطراب القدرات المعرفٌة

 إن إسهامات الكشوفات الطبٌة فً التدخٌن من مواقع اإلصابة العصبٌة إلى جانب المعاٌٌر 

اإلكلٌنٌكٌة لكل نوع من أنواع األمراض العصبٌة عامة وأنواع الحبسة خاصة ، لم ٌكن حاصل 

 نهابٌا فً التشخٌص الحقٌقً لهذه األمراض، ما فرض ضرورة النظر إلٌها من المنظور 

 .النفسً العصبً بهدؾ التمٌٌز التشخٌصً بٌنهما 

 فان الفهم الشفهً ٌعد خطوه عامه وضروري فً السٌرورة المعقدة والمسؤولة عن فهم اللؽة 

حٌث تبدأ من أصؽر وحدة وهً الحرؾ إلى أكبر وحدة  وهً الجملة خاضعة لقوانٌن كثٌرة ، 

 فالحبسً حٌن ٌكون إنسان عادي أي  قبل حدوث اإلصابة العصبٌة الدماؼٌة ٌضم دماؼه

بالتأكٌد هذا المخزون الحسً المتعدد للصٌػ، ففقدانه للؽة واأللفاظ الشفوٌة والمكتوبة التً تعبر عن 

 هذه األفكار ال ٌعنً بالضرورة فقدانه لهذه األفكار ألن األفكار والكلمات لٌست

  بالضرورة مرتبطٌن ببعضهم البعض ارتباط وثٌقا ومن هنا ٌمكننا إدراك أن الكلمات قد

  تختفً من الفكر دون أن ٌحدث اضمحالل لألفكار، اتجهت الدراسات الحدٌثة فً علم النفس 

 .المعرفً إلى محاولة تصمٌم نموذج لعملٌة ذهنٌة المتدخلة فً عملٌه الفهم الشفهً 

 الحبسة فً أؼلب الحاالت المالحظة إن لم نقل  كلها ٌدرك بعض الخصابص الدقٌقة المكونة

  لألشٌاء حٌث ٌحاول التعبٌر بإٌماءاته على انه فهمها وأدركها محاول نطق باللفظة المعبرة 

 عنها لكنه ٌعجز وإن نجح فإنه ٌستؽرق فترة من الزمن أقل ما ٌقال عنها أنها طوٌله إلعطاء 

 اإلجابة بعد تلقٌه التعلٌمة وقد تكون أحٌانا مفصال ونادرا كلٌة 

 وانطالقا من هذه المالحظة وكذلك قلة الدراسات التً تطرقت إلى دراسة استراتٌجٌة الفهم 
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 الشفهً عند الراشد المصاب بحبسة بروكا فً الوسط الجزابري حاولنا التطرق الى هذا

  الموضوع واسترشدنا لدراسات سابقة فً نفس المٌدان للكشؾ عن طبٌعة هذه العالقة قمنا 

 :بطرح التساؤالت التالٌة

 هل مراحل استراتٌجٌة الفهم الشفهً عند الراشد المصاب بحبسة بروكا مصابة؟

 :أهداف الدراسة . 2    

إن أي بحث ٌشمل أهداؾ ٌحددها الباحث التً ٌسعى لها من خالل الدراسة تكون مشجعة بكل ثقة و 

 :موضوعٌة، لذا فإن اختٌارنا للبحث كان نتٌجة لعدة أهداؾ منها

 .التعرؾ على مستوى الفهم الشفهً عند الحبسً الراشد المصاب بحبسة بروكا  -

 .دراسة أي من استراتٌجٌة الفهم المتضررة أكثر الفورٌة أو الكلٌة عند الحبسً الراشد -

 التعرؾ على مدى فعالٌة البرنامج األرطفونً فً تنمٌة الفهم الشفهً عند الراشد -

 . المصاب بحبسة بروكا 

تحدٌد و تصنٌؾ االستراتٌجٌات التً ٌعتمد علٌها المختص األرطفونً فً تقٌٌم و تقوٌم  -

 .استراتٌجٌات الفهم الشفهً عند الحبسً بروكا الراشد

 :أهمٌة الدراسة .3    

توفٌر إطار تحلٌلً لوصؾ السلوك الذي ٌظهره الحبسً فً مواقؾ السلوكٌة و اللؽوٌة  -

 .المختلفة 

كذلك تمكن أهمٌة الدراسة فً كون الشخص المصاب بحبسة بروكا لدٌه فهم شفهً جٌد لكن  -

 كٌؾ تكون استراتٌجٌة الفهم الشفهً عنده و كٌؾ ٌتمكن للمختص األرطفونً فً 

 .استؽاللها من أجل توفره على اللؽة و استرجاعها -

 .التحسٌس بمدى خطورة حبسة بروكا  -

 .التعرؾ على أعراض المصاحبة لحبسة بروكا -

 .التمهٌد ألبحاث معمقة لمواصلة البحث فً هذا المجال -
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 :الدراساتالسابقة.4

  مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم النفس المعرفً 2005- 2004دراسة دحال سهام / أ

عنوان المذكرة دراسة وتمثٌل استراتٌجٌات الفهم الشفهً عند الطفل المصاب بصعوبات تعلم 

 القراءة 

 :سؤال

هل ٌوجد فرق فً الفهم الشفهً بٌن األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب صعوبات القراءة 

 والقراءة العادٌن

 :تعلٌق 

هدفت هذه الدراسة الى تأكٌد الدور الذي ٌلعبه الفهم الشفهً فً المعالجة المعرفٌة هذا من جهة 

 دراسة الفهم الشفهً عند االطفال الذي ٌعانون من صعوبات تعلم 

بٌنت نتابج هذه الدراسة والتً تمثلت فً دراسة الفروق بٌن األطفال ٌعانون من صعوبات تعلم 

 القراءة واألطفال العادٌن وكان التباٌن واضح 

فٌما ٌخص المصابٌن بصعوبات تعلم القراءة ثم تطبٌق اختبار الذكاء اختبارات القراء وكانت 

 نتٌجة إن األطفال المصابٌن بعسر القراءة لدٌهم ذكاء عادي مثله مثل األطفال العادٌن

 أما فٌما ٌخص اختبار استراتٌجٌات الفهم الشفهً

  مذكرةشهادةالماجستٌرفٌاألرطوفونٌا،2007/2008دراسة نبٌل زاٌري /ب

. تقٌٌماستراتٌجٌاتالفهمالشفهٌعندالطفلذوالصممالحادباستخدامالكومبٌوتر:المذكرةكانتبعنوان

 :تعلٌق 

ٌحاواللباحثأنٌدرساستراتٌجٌاتالفهمالشفهٌوعالقتهاالسمعٌةعندالطفلذوالصممالحادوبتجهٌزمبكروحس

. بالجنس،وقدتمثاللمنهجفٌتتبعاالستراتٌجٌاتالمستخدمةلدٌهلفهمموقفمعٌن

تقٌدالباحثبمجاالتمحددةحٌثتكتسٌهذهالمجاالتقٌمةذاتطابعشمولٌكالتفكٌر،الذاكرةوالذكاء،وألنهاتمتالت

جاهاتاستراةوصلهامةبٌنالعجزالسمعٌالحادوبرهمزفهمالشفهٌالتٌتتضمناالستراتٌجٌةالمعجمٌةوبدور
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هاتضمفهمالحروفالمعزولة،المقاطعالمعزولة،وكذافهمالفونٌماتوعملٌاتالصٌاؼةوالتوظٌفوفهمالكلما

ت،وكذاٌتضمناالستراتٌجٌةالصرفٌةالنحوٌةوبدورهاتضمالفهمالفونولوجً،وفهمالسٌاقاتالداللٌةوالم

ورفٌماتإضافةإلىالقدرةعلىالتقطٌعللسلسلةالكالمٌةوالتعرفعلىالوحداتالكالمٌةوتتضمناستراتٌجٌةالقص

. صٌةالضمنٌة

وتضمتمٌٌزالعناصرالمقطعةعلىمستوىأٌضاالنؽمةوالكالم،كلهذاضمنمساٌرةالتكنولوجٌاالمتمثلةفٌالحا

 :وكانالتساؤاللمطروحكالتالً. سوب

 ؟(حاد) هلالستخدامالكومبٌوترأثرفٌتقٌٌماستراتٌجٌاتالفهمالشفهٌلدىالطفالألصم

 باستخداماختبار) هناكعالقةارتباطقوٌةبٌننتابجالتقدٌماألول: وكانتالفرضٌاتكالتالً

 استراتٌجٌاتالفهمالشفهٌلدى.باستخداماختبار)ونتابجالتقدٌمالثانً ( التقٌٌمالكالسٌكً

 فٌتقٌٌماستراتٌجٌاتوكانتالفرضٌات( األطفالذوٌالصممالحادالتقٌٌمالمعلوماتً

 هناكعالقةارتباطقوٌةبٌننتابجالتقدٌماألولباستخداماختبارالتقٌٌم: - الجزبٌةكالتالً

( . التقٌٌمالمعلوماتً   ) الكالسٌكٌونتابجالتقدٌمالثانً

 - استراتٌجٌاتالفهمالفورٌلدىالطفلذوالصممالحادفٌتقٌٌماستراتٌجٌات

 هناكعالقةارتباطقوٌةبٌننتابجالتقدٌماألول

 ونتابجالتقدٌمالثانٌالمتعلقةبسلوكٌالمواظبةعلىالخطأوتؽٌٌرالتعٌٌنلدىاألطفالذوي

 .الصممالحاد

 :التساؤالت الفرعٌة 

 هل مراحل استراتٌجٌة الفهم الشفهً مصابة عند الراشد المصاب بحبسة بروكا ؟ -

 هل مراحل استراتٌجٌة الفهم الشفهً الفوري عند الراشد المصاب بحبسة بروكا -

  مصابة؟

 هل مراحل استراتٌجٌة الفهم الشفهً الكلً عند الراشد المصاب بحبسة بروكا مصابة ؟ -
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 :الفرضٌات 

 :فرضٌة عامة

 .عند الحبسً الراشد المصاب بحبسة بروكا استراتٌجٌات فهم شفهً مضطربة  -

 :فرضٌة جزئٌة

 .للراشد المصاب بحبسة بروكا فهم شفهً فوري خاص -

 .للراشد الحبسً المصاب بحبسة بروكا فهم شفهً كلً خاص  -

 المفاهٌم: اإلجرائٌة

 :الفهم الشفهً

تصور ذهنً ٌهدؾ إلى إخراج المعنى المطلوب من السٌاق و إدراكهما بصفة كلٌة من خالل 

التعرؾ على العالقات المكونة لها بطرٌقة تدرٌجٌة و منظمة و بالتالً التوصل إلى تفسٌرات 

 .صحٌحة بفهم ألفاظ و معانً الكلمات

 :استراتٌجٌة الفهم 

مجموعة السٌرورات المعرفٌة المتدخلة فً عالج المعلومة اللؽوٌة التً تسمح ببناء الملفوظ أو 

 .الجملة 

 :حبسة بروكا 

 .فقدان الكالم بدون خلل فً أعضاء النطق مع سالمة القدرات العقلٌة و راجع إلى إصابة فً الدماغ 

 :الحبسة عند الراشد

.هً اضطراب ناتج إلى تخرٌب عصبً مركزي محدد جزبً أو عام 

9 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب

  النظري



 

 

 

الحبسة  :الفصل الثانً 

تمهٌد  

تعرٌف حبسة بروكا  :1

االعراض االكلٌنٌكٌة  :2

أسباب االصابة بحبسة بروكا :3

  (.مخطط بٌانً مقارنة اللغة العادٌة واللغة المرضٌة )كٌفٌة اختالل اللغة :4

طرق التشخٌص العالج :5

خالصة :6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 : تمهٌد 

 مشكالت فً إنتاج الكالم الناتج عن أي خلل فً إلىظهور   تعود االضطرابات ذات المنشأ العصبً 

 العصبٌة و من بٌن هذه االضطرابات نجد الحبسة والتً تعرؾ على أنها األجهزة

 ٌصعب فهم حدٌث الشخص مما ٌسبب  وظابفاللؽة بحٌث تضرر على مستوى أو فقدان 

 عجز عن التعبٌر السلٌم 

  حبسة  بروكا: الفصل األول

:   بروكا حبسةتعرٌؾ  : المبحث األول

 الدراسات تتفق على أن منطقة بروكا فً الفص الجبهً من النصؾ المهٌمن هً معظمإن 

 عادة تتعلق بالحفاظ على البحة الكلمات  إنوظٌفتها. بإنتاجالكالم متعلقة فً المقام األول 

مركز نطق " ووصفها ألنها 1871فلقد قام بروكا سنة ومعانٌها، وأجزابها نستخدم فً إنتاج الكالم 

 هً مرتبطة بعملٌة نطق  الكالم وإنماولٌست منطقة بروكا ببساطة هً منطقة " الكلمة

 لؽة إنتاجحٌث نجدها تسٌطر على عملٌة اإلنتاج الكالمً والمكتوب وكذا على عامة، اللؽة بصورة 

(. 90 بن شهداء ص دمحمإسماعٌل. محاضرة .)اإلشارة

 سابدة فً الؽالب بسبب تلٌٌن الدماغ فً المناطق السطحٌة والعمٌقة لشرٌان سٌلفً ،تتمٌز ةحبس_

 كبٌر فً كل من النوعٌة والكمٌة فً اللؽة الشفهٌة ،ٌرافقه العدٌد من التحوالت الصوتٌة بانخفاض

 (19 ص2004القاموس األرطفونً )...وعدم وجود كلمة والنحو

 للمخ فً مقدمة األٌسر ناتجة عن تلؾ أنسجة منطقة بروكا على النصؾ الكروي ةحبسهً 

الفص الجبهً حٌث ٌعانون أفراد ها من صعوبات فً التواصل الشفوي وصعوبات فً 

الكتابة وأهم أعراضها البطء فً التعبٌر عن أفكاره بجمل قصٌرة تلؽرافٌا مع حذؾ بعض 

 قصور أيبٌنما تكون قدرته على الفهم واالستٌعاب سلٌمة وال ٌشوبها . الحروؾ أوالكلمات 
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اٌطلب منه استدعابه من أو م،كما نجد صعوبة فً قدرته على إعادة ما ٌسمعه من كلمات 

 (.125ص2014. سالممصطفىأسامة فاروق .د)كلمات من ذاكرته 

 أعراضها على تظهر،  األٌسر لنصؾ الكرة المخٌةباألجزاءاأللمانٌة بروكا بتلؾ حبسهترتبط -

طلٌق وتصاب القدرة على التسمٌة والقدرة على ر ؼًم مستوى كالم الشخص ،فٌكون إنتاج الكال

 األفعال المساعدة وأفعال بانخفاضاستعمال نحوي والال السلوك الكالمً أوالتقلٌد وٌوصؾالتكرار 

 الفهم السمعً سلٌمان ومن ماسٌكونالربط وأحرؾ الجر والنهاٌات التصرٌفٌة واالشتقاقٌة وؼالبا 

 ألنها بطٌبة أللفضٌةاألصوات المخرجات تظهر االختٌار عٌوب فً الفهم ،كما إنٌظهرؼٌر الطبٌعً 

 عبد هللا إبراهٌم).ومجهدة ومتعبة ،ومع المحاوالت التً ٌقوم الشخص فً التصحٌح الذاتً

 (.28ص2012الزرٌقات

 :   حوصلة 

من خالل هذه التعرٌفات ٌمكننا استخالص أن الحبسة الحركٌة هً اضطراب مكتسب ، .

ٌربط بٌن إصابة القسم الخارجً للفصوص األمامٌة وفقدان الكالم لنصؾ الكرة المخٌة 

األٌسر ، والذي تظهر أعراضها على شكل ضعؾ التعبٌر الشفهً ،الخرص ، القولبٌة ، وكذا 

 .اضطرابات نطقٌة وتعبٌرٌة وبمعنى أخر تتأثر جمٌع قدرات االتصال 
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:اإلكلٌنٌكٌةلحبسهبروكاضاألعرا: المبحثالثانً  

  :اللفظًاضطرابات التعبٌر / 1

 فً كل محاولة أوتوماتٌكٌةهر بصفة عفوٌة ظهوتكرار المصاب لمقطع لؽوي وي:الخرص 

 "1986.نصٌرة زالل."التكلم ،وهً نوعان قولبٌة دالة وقولبٌة ؼٌر دالة 

 فً اللؽة العفوٌة تظهرهً صعوبة استحضار الكلمة بطرٌقة ارادٌة وهً : نقص الكلمة . 

  الجملة ،التً سبق وأن نطقت بها الحالة من أوالكلمة . الحرؾ إعادةظهورهً: االستمرارٌة 

 .على كل مستوٌات اللؽةتظهرقبل وهً 

  هً االستعمال الخاطا الكلمات وتعوٌضها بكلمات أخرى ،حٌث نجد برافازٌا :البرافازٌا

  .  اإلٌقاعوهً تعوٌض كلمة بكلمة أخرى لها نفس : تركٌبٌة 

وهً تؽٌٌر كلمة بكلمة أخرى تنتمً لها من نفس المعجم  :  داللٌة ابرافازيو 

.  الداللً لها 

 : االضطرابات العصبٌة والنفسٌة / 2

 ًمن الجسماألٌمنتأدي إصابة المنطقة الحركٌة إلى شلل وضعؾ النصؾ : الشلل النصف .  

  السفلً خاصة فً الفم وٌظهرهو ضعؾ عضلً ٌمس نصؾ الوجه :الوجهشلل نصؾ. 

  بما أن المضطرب ٌعانً من الناحٌة اللؽوٌة فإنه ٌجد صعوبة كبٌرة :االضطرابات النفسٌة

 . وانفعاله مزاجهلتعبٌر عن أفكاره وهذا ماٌؤدي إلى اضطراب ل

 

 

 

11 



 

 

 :أسباب اإلصابة بحبسة بروكا :الفصل الثالث 

 دماؼٌة ثابتة ، وهو ٌندرج تحت مجموعة من إصاباتؼالبا إلى ي تؤد:اإلصابة الوعابٌة الدماؼٌة 1-

األمراض المتمٌزة بتؽٌرات فً بنٌة األوعٌة التً تؽذي الدماغ ،وأهم شرٌان دماؼً هو شرٌان 

ففً الحبسة الحركٌة أثبتت تشرٌح جثث األفراد المصابٌن بها وجود إصابة فً .Sylvius" سٌلفٌوس"

 (.128أسامة فاروق ص). الجبهٌةالتلفٌؾ الثالث من المخ فً المنطقة 

 thromboncélébrale: خثر الدم أو الجلطة الدماؼٌة ت2-

 العصبٌة الواردة من المراكز ولأللٌاؾٌتسبب عنها انسداد الشراٌٌن واألوعٌة الدماؼٌة المؽذٌة للمخ 

العلٌا الحركة بالفص الجبهً والمتجه نحو الذراع والساق واألطراؾ وأعضاء النطق والمناطق 

 سالم ص مصطفىأسامة فاروق ).بكفاءة تعطٌل أداء وظابفها إلى ،ماٌؤدي يالقفونالسمعٌة بالفص 

129.) 

 Embolie cérébrale: انسداد الشراٌٌن المكون الدماغ 3-

 .تحدث اإلصابة بهذا العرض نتٌجة االنسداد المفاجا ألحد األوعٌة الدماؼٌة 

 traumatismes crâniens: الصدمات الدماؼٌة 4-

تعود ؼالبا إلى الحوادث المختلفة كحوادث المرور والعمل أو أن الصدمات تؤدي ؼالبا إلى إصابة 

المخ برضوض وهذه الرضوض واضحة ونزٌؾ فً المخ ثم تموت الخالٌا العصبٌة وهذه 

الرضوض واضحة ونزٌؾ فً المخ ثم تموت الخالٌا العصبٌة وهذه الرضوض تؤدي إلى اإلصابة 

 cofsioncéribral ماٌسمى فٌظهربأعراض عصبٌة وسٌكولوجٌة 

 tumeurs cérébrales: األورام الدماؼٌة  5-

 األورانٌوم الدموٌة األنٌةالمنشأ أوكأن تكون اإلصابة كتلة كالورم فً الفص الجبهً ، أو الجراحة 

وكلها .  وؼٌرهااأللمانٌة الحصبة وبسبب السحاٌا، ولتهاب الدماغ التهابتحت الطبقة الجافٌة ،أو 

أسامة فاروق ص ) والحركة والنطق والكالم اإلحساستؤثر على الخالٌا العصبٌة المؤثرة على 

130) 
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 migraineالصداع النصفً -6

 تاضطرابا فً شكل فتظهر البصرٌة الوظٌفةصٌب céphaléeهو نوع من أنواع أالم الرأس 

  لؽوٌة مدتها محدوداتاضطراباعصبٌة عابرة مع 

  maladies dégénératives الناتجة عن تدهور الخالٌا العصبٌة األمراض-7

 الوظابؾ فً تباضطرابا لؽوٌة مصحوبة تإلٌاضطراباهً تلؾ تدرٌجً الخالٌا العصبٌة ٌؤدي 

 اللؽة التً تظهر فً نقص الكلمة خاصة تاضطراباوكذا .... الفكرٌة المعروفة كالتفكٌر واالنتباه 

 .أثناء الحوار تحوالت لفظٌة وتحوالت خطٌة فً الكتابة 

 maladies infectieusesألمراض التعفنٌة ا-8

 فٌروسً قد تتسبب فً إصابة الجهاز العصبً المركزي الذي بكثٌر ذات أصل األمراضوهً جمٌع 

 . المخ فٌحدث بالتهاب السحابة فٌمتد التلؾ لمناطق اللؽةنإحدىشراًٌٌؤدي لتلؾ 

 maladies métaboliquesوالتسمم األمراضاألٌضٌة-9

 فً حالة إذا كانت اإلصابة على بالحسبة اإلصابة إلىتؤثر التسممات الناتجة عن المواد الخارجٌة 

 . ٌكون ؼٌر مباشرتأثرهامستوى النصؾ األٌسر فً الدماغ لكن 

 hémorragie cérébraleلنزٌؾ الدماؼً ا-10

فٌنتج عن النزٌؾ حرمان المنطقة المصابة من . فرط توثر الشرٌان اللحابًفً الشرٌان 

 على بعض األلٌاؾ ، ضؽط ٌنتج عن سٌالن الدماغ فً المخ فٌحدث تورم أو إمدادهاالدموي كما

 وؼالبا ماٌنتج النزٌؾ وظابفهاماٌعطل . او الحركة اإلحساس عن ةواألنسجةوالخالٌاالمسؤولً

 فً الدماغ ،وقد تحدث بسبب الوالدة المستمرة أو باستخدام واإلصاباتالدماؼً بسبب الحوادث 

 ......اآلالت

 

 



 

 

 

 

 

 .(مخطط بٌانً مقارنة اللؽة العادٌة واللؽة المرضٌة  ) اختالل اللؽة ةكٌفً: المبحثالرابع

تقارن الرسوم البٌانٌة التالٌة اللؽة العادٌة باللؽة المرضٌة ،الؽرض منها هو إظهار أنه 

لفهم أو قول كلمة حتى لو كانت بسٌطة تمر فً عدة مستوٌات والتً ٌمكن أن تأثر 

 .بالحبسة 

 

 .ماذا ٌحدث عندما تسمع كلمة ؟: المخطط األول

 .نأخذ مثال لكلمة فراشة
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 فراشة     

نبحث فً مخزون الكلمات عن شٌا 

مطابق لتسلسل االصوات التً   

 سمعنهاها للتو                  

نقطع الضوضاء المتواصلة الى مجموعة 

 من االصوات                        

 تأتً االصوات الى االذن كضوضاء ,

ٌنبؽً علٌنا عزل االصوات عن الضوضاء 

 المحٌطة أو المحدثات ثم ننتقل الى التحلٌل 

p a pi llom 

الوستوى        

الوعجوي   

 المستوى الصوتً   

 فراشة 

 بنطلون 

 براعم الذوق 

 المستوى الدالً   

 

بمجرد التعرؾ على الكلمة نقوم 

 بتثبٌط مانع

 صورة نحلة               صورة ٌرقة             صورة فراشة 
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 المخطط الثانً :

 ماذا ٌمكن ان ٌحدث عندما ٌسمع الشخص الذي ٌعانً من حبسة الكالم كلمة ؟

 
تأتً االصوات الى االذن كضوضاء ,ٌتبؽً علٌنا 

عزل االصوات عن الضوضاء المحٌطة أثناء 

 المحدثات ثم ننتقل الى التحلٌل                

 ٌمكن أن ٌكون تحلٌل االصوات 

إشكالٌة ’فبعض االصوات ال ٌتم فك شفرتها بشكل 

سٌا حتى لو كان الشخص ٌعرؾ جٌدا ماهً 

 الفراشة                                    

 

ن    لون                 ؟                             

  

 المستوى الصوتً

الٌستطٌع الشخص المحكوم علٌه مطابقة ماسمعة 

 بالكلمة التً ٌعرفها االسهم المعجمة              

 

 ؟

 فراشة  

 المستوى المعجمً

ٌعرؾ االشخاص المصابون بالحبسة أنهم ٌسمعو 

الكلمة من قبل لكنهم لم ٌعودو متأكٌدٌن من 

 الصورة أو معنً هذه الكلمة             

 فراشة  

    ؟

المستوي الدالً 
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 المخطط الثالث :

 ماذا ٌحدث عندما ترٌد ان تقول كلمة ؟.

 ٌفكر الشخص فً شٌا ما على سبٌل المثال فراشة .

 

ٌتم تنشٌط كل مانعرفه عن المابن دون وعً 

 فً نفس الوقت                                

 

 ربٌع   حشرة  فراشة  طٌران 

 المستوى الدالً 

نختار الكلمة الحقٌقٌة التً تتناسب مع الكابن 

 من بٌن الكلمات القرٌبة                       
 شطٌر    

 النحلة   

 حشرة 

 ٌرقة   

 كتابة 

 فراشة 

 المستوى المعجمً 

 نبرمج مجموعات االصوات و ترتٌبها       
 1  2 3 

pa pi llon 

تنطبق الكلمة عن طرٌق ربط برامج مفصلة 

 مصؽرة معقدة لكل صوت                  

p- a – pi – l-  

المستوى الصوتً   

  

 فراشة 
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 المخطط رابع :

 ماذا ٌحدث عندما ٌرٌد شخص  الحبسً قول كلمة ؟

 

ٌتم تحقٌق معرفة الكابن جزبٌا حتى قبل 

 العثور على كلمة                        

 

 

 

Wivant 

pleu 

 زهرة 

 تعٌن 
المستوى الداللً   

    

ٌمكن ان ٌنشط الشخص كلمة قرٌبة من 

الكلمة الهدؾ عن طرٌق أخطأ فً اإلحالة أو 

 عدم الوصول الهدؾ )نقص الكلمة (    

 

 ٌطٌر  

 نحلة  

 ٌرقة 

 حشرة 

 ذبابة 

 مستوى لٌكسل  

الٌجد الحبسة ترتٌب تسلسل االصوات او 

 حذفها حتى عندما ٌعرؾ ماهً الكلمة  

Pi –pa –lon-pa-llon 
pohononبزهجة 

 ؾ- را- ش- ة 

 

 ب       ا          ؾ      ل    د

    
p

a 

a f l o 

 بافلو 

برمجة صٌاؼة كل صوت أقل دقة مما ٌؤدي 

smart son الى تحوٌل 

 المستوى الصوتً المفصل
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 المخطط الخامس :

 ماذا ٌحدث عندما نقول جملة ؟

 مثال الجملة : أرٌد أن أذهب الى الشاطا 

 

صورة الشاطا  

     

صورة الشاطا 

    

أذهب شاطٌا البحر   أنا أرٌد أن  

 نقوم بتن   الفكرة العالمٌة

تنظٌم الفكرة فً تسلسل    

    ٌنظم الجملة            

أذهب أن أرٌد الى   نختار الكلمة الصحٌحة )اقل من كلمة ( وننظم بٌنها  الشاطا  

 )اقتران ربط الكلمات ( بطرٌقة ألٌة للؽاٌة لكل منها 

ثم ننفذ بعد ذلك صٌاؼة كل كلمة مع مراعاة الجملة و 

 التحكم فً ما نفوله اثناء تقدٌمنا             
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 المخطط السادس :

 ماذا ٌحدث عندما ٌرٌد الشخص الحبسً النطق بالجملة 

  مثال :أرٌد ان اذهب الى 

 

صورة شاطا   

صورة   

 أنا اذهب  شاطا البحر

 الشخص المحكم علٌه ٌنشط الفكرة كلها 

 لم تعد االفكار منظمة لتسلسل ,

 فهً تظل عالٌة        

 

 

 شاطا البحر ؟؟   أذهب ؟؟        أنا 

 شاطا البحر  أنا

ٌعانً الشخص الحبسً من صعوبة فً تذكر 

الجمل اثناء انتاجه و لدٌه مالحطات اقل من 

 تصرٌحاته الخاصة  

من الصعب العثولر على الشكل 

الصحٌح للكلمات )االقتران, ربط 

الكلمات , التوتر خاصة أن التسلسالت 

 ؼٌر منظمة (         
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 المخطط السابع :

 ماذا ٌحدث عندما تقرأ كلمة ؟

 مثال كلمة )تفاحة(:

 لدٌنا انطباع بان معنى كلمة نقرأها ٌظهر لنا على الفور عندما التكون قراء مبتدبٌن ,ولكن هنا مرة أخرة نلجأ الى عدة مراحل 

   

                                  تفاحة 

صورة العٌن   

ٌتم تحلٌل  الكلمة بعد رؤٌتها من قبل الدماغ 

 وبالتالً ,فإننا نفرق بٌن الحروؾ البسٌطة  

اذا كنت مبتدأ ٌجب علٌك ترجمة كل حرؾ ثم 

توصٌل االصوات معا الكتشاؾ الكلمة,)ٌكون 

 للقارئ الخبٌر وصول مباشر أكثر (   

بمجرد كلمة )تصوٌرها( لقارئ ؼٌر مبتدأ أو 

مستعسر قارئ مبتدأ , نحن نبحث فً مخزون 

الكلمات  عن شا مطابق لسلسلة االصوات التى 

 سمعناها للتو                                  

الكلمة المعروفة نقوم بتفعٌل كل ما نعرفه عن 

الكلمة )صورتها ,معرفتها , هذه الكلمة    

 مستوى الصوتً 

 تفاحة 

 

 تفاحة  

  تفاحة

 تفاح 

 تومً                    حسن 

 سامًٌ 

 المستوى المعجمً 

 تفاحة 

 صورة موزة   صورة اجاصة صورة تفاحة

 المستوى الداللً 

 مستوى االؼنوزي
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 المخطط الثامن :

 ماذا ٌحدث عندما ٌقرأ الشخص الذي ٌعانً من حبسة الكالم الكلمة ؟

-عندما ٌقرأ الشخص الكلمة ,ٌمكن أن تتأثر مراحل معٌنة و تجهل من الصعب فهم الكلمة ,باالضافة الى ذلك القراءة بصوة عال , 

 ٌمكننا ان ننطق الى كل هذه الخطوات ,خطوات معٌنة من قول الكلمة 

  

صورة العٌن   
ح-ة–ت-فا  ٌعانً الدماغ من صعوبة فً تحدٌد الحروؾ و  

ٌدرك القضبات الموجهة ولكن الٌمكن جمعها 

 معا لتشكٌل الحروؾ            

ت-ؾ-ا-ح-ة  

  انه ساي  سٌن    تفاحة      له

Son   pomm  sen   soni 

 هلن22  

 المستوى الصوتً

تتأثر مناطق الدماغ التً تسمح بتقدٌر كل 

 حرؾ الى العاة تشكٌل كلمة 

San paur  

 تفاحة

pomme 

 تفاحة 

 تومً       حسن 

 كم الثمن 

المستوى المعجمً  

 تفاحة 

 ؟

 صورة

اجاصة  

 المستوى الداللً 

ٌمكن ان تكون الكلمة مصورة ولكنها اكثر ضبابٌة 

و بعض الحروؾ ٌتم تعرٌفها بشكل خاطا او 

حذفها ,و ٌمكن الخلط بٌن الكلمات القرٌبة و 

الكلمات الطوٌلة ذات التعقٌد أقل سهولة فً التعرؾ 

 علٌه  

 ٌجد الحبسً صعوبة فً ربط التسمٌة المفهوم 

 )الصورة و المعرفة (             
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   حبسة بروكاصتشخً: الفصل الخامس

  ٌتطلب تشخٌص الحبسة ٌتطلب دراسة معمقة ومنظمة بتدخل فرٌق متعدد التخصصات 

لهذا قسمت مرحلة التشخٌص إلى مرحلتٌن الفحص .(أطباء ،أرطفونٌٌن ،نفسانٌٌن )

.اإلكلٌنٌكً والفحص األرطفونً أو النفسً   

:التشخٌص اإلكلٌنٌكً أو الطبً   

  ٌشمل أخذ تارٌخ المرضً للمفحوص وتحدٌد ما إذا كان هناك أمراض أخرى مصاحبة 

...كأمراض القلب وضؽط الدم والجلطات  

   ٌعتمد التشخٌص الطبً للحبسة على الكشؾ على سالمة األعضاء أو تواجد خلل على 

اختبار البصر وقٌاس السمع اختبار :مستواها والتً تتمثل فً  Orl Examen ORL) )

(Examen neuro psychologique،اختبار طب األعصاب  اختبار النفس الحركً . 

Examen psycho-moteur اختبار قٌاس مظاهر السلوك ،Examen 

chométirique هو عبارة عن :، اختبار قٌاس فً علم النفس أو طب األمراض العقلٌة 

TDM تكون عن طرٌق أشعة X باالقتراب من دماغ الحالة ثم مالحظته للتؽٌرات 

.وؼٌرها...  

:استخدام اختبارات الذكاء والقدرات العقلٌة/   ب  

تمثل نسبة تدهور الذكاء سمة مصاحبة لحدوث الحبسة ،لهذا ٌوصً باستخدام اختبارات 

.الذكاء الؽٌر لفظٌة   

:التشخٌص االرطفونً /    ج  

ٌخضع المرٌض لتقٌم كافة الوظابؾ اللؽوٌة وٌتم خاللها تحدٌد قدراته من حٌث  القدرة 

على التعبٌر الشفوي ومدى الطالقة فً االسترسال و اٌجاد اللفظ المناسب و القدرة على 
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 الجمل الناقصة و التعامل مع األرقام لواستكما, الفهم و التعرؾ على األشكال و الصور

 وؼٌرها من المهارات اللؽوٌة

 

Examen de la motricité et des praxies ًاختبار االراكس  

Examen de perceptionاختبار اإلدراك 

Examen de la structuration spatio-temporelle 

 اختبار مدخل الوظابؾ الرمزٌة 

 اختبار اضطراب اللؽة الشفهٌة 

 اختبار النطق و الكالم 

فً إطار اتفاق برنامج بحث MTA 2002 وفً الحبسة ٌتم التشخٌص باختبارات و منها

 فً مٌدان الحبسة مابٌن جماعة الجزابر وجامعة تلوز 

 مونتلاير وقد اشترك فً إدارة المشروع البروفٌسور زالل نصٌرة و نٌس بولوز

على الوضعٌة المعتمدة  ()86من هنا تم تكٌؾ و تعبٌر (                                 )

:على البنود التالٌة ( )األلسنة للواقع الثقافً الجزابري ٌحتوي اختبار   

 اختبار اللؽة الشفهٌة 

 اختبار الفهم الشفهً 

 اختبار اللؽة المكتوبة

 اختبار اللؽة المكتوبة 
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 اختبار األبراكسٌا اختبار األؼنوزٌا

ومن خالل كل هذا نستنتج أن التشخٌص الدقٌق للحبسة ٌستلزم دراسة تارٌخ الحالة 

.وإجراء مقابالت مع الحالة باإلضافة إلى االختبارات   

:   البرامج العالجٌة والتدرٌبٌة للحبسة   

:طرٌقة شوٌل / 1   

وهً طرٌقة تعتمد على االستثارة السمعٌة القوٌة والمكثفة للنظام الرمزي المضطرب 

.كوسٌلة أولٌة لتسهٌل إعادة تنظٌم اللؽة لمرٌض الحبسة وتظهر أهمٌة هذه الطرٌقة فً   

تؤثر االستثارة السمعٌة على نشاط المخ ،فنجد أن ازدٌاد قوة االستثارة السمعٌة تؤدي -

الى زٌادة معدل النشاط ،وبالتالً تنشٌط عدد كبٌر من األلٌاؾ العصبٌة وبذلك ٌمكن 

.تؽٌٌر عتبة االستجابة من خالل االستثارة المتكررة   

ان المسار السمعً له دور هام فً اكتساب اللؽة ،وأن االستثارة السمعٌة المتكررة -

.ضرورٌة من أجل تنظٌم وتخزٌن واسترجاع الصورة الذهنٌة للمخ   

: وان قواعد اللؽوٌة عند شوٌل تتمثل فً   

سمعٌة )  ـ استخدام االستثارة السمعٌة المكثفة وٌفضل استخدام االستثارة المشتركة

.(بصرٌة  

.ـ التحكم فً المثٌر لٌكون مناسبا   

.ـ كل مثٌر البد أن ٌؤدي إلى استجابة   

.ـ ٌجب تكرار المثٌر الحسً السمعً من أجل زٌادة كفاءة المسارات السمعٌة  
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ـ ٌجب محاولة الحصول على أكبر عدد من االستجابات ،فان ذلك ٌؤدي الى تؽذٌة مرتدة 

.متكررة ،ومن ثم تقوٌة اللؽة   

.ـ ٌجب أن تتدرج الجلسة العالجٌة من تدرٌبات سهلة ومألوفة الى تدرٌبات أكثر صعوبة   

(126ـ125ص .2009.علً الفرماوي )              

.(القدرة على الفهم)       تدرٌبات عالجٌة للقدرات السمعٌة   

 على تقدٌم بعض المعلومات سمعٌا ثم ٌطلب التعرؾ من لوٌشم: ـ تدرٌبات على اإلشارة

.(. اإلشارة إلى القلملمثا). خالل اإلجابة باإلشارة إلى الشًء المقصود  

 

: العالج بالنماذج البصرٌة /2  

ٌستخدم هذا النوع فً عالج حاالت الحبسة الكلٌة التً ٌصعب الشفاء منها أو التً لم 

:تستجب ألي طرٌقة عالجٌة ومن هذه النماذج نجد   

:     ـ لوحاتالتخاطب  

تمثل هذه اللوحات طرٌقة تعلٌمٌة ؼٌر شفهٌة تستخدم كوسٌلة للتخاطب لمرٌض الحبسة، 

وتظم هذه اللوحات صورة األشٌاء واألفعال والمواقؾ أو الكلمات مطبوعة لنفس 

األعراض أو أي مثٌرات بصرٌة أخرى ،وكما تستخدم لوحات اللؽة للتخاطب بٌن 

طرفٌن ،ٌمكن استخدامها أٌضا لتٌسٌر النمو اللؽوي للمرٌض من حٌث القواعد النحوٌة 

.والسٌاق والمفاهٌم التً ٌحتاجها المرٌض لٌعبر عن نفسه   
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:    ـالجهاز اآللً للتخاطب   

هً وسٌلة تخاطبٌة بدٌلة تستخدم جهاز كهر ومٌكانٌكً مع مولد الذبذبة الرمزي 

كما تم تزوٌده "أحتاج مساعدة"و" ال""نعم"المحوري ،وقد تم تزوٌد الجهاز بكلمات 

.بمفاهٌم أخرى من االحتٌاجات واألحاسٌس والناس واألماكن   

 ربإصدا»نعم "بإصدار صوت مستمر ، و" أحتاج مساعدة"وٌقوم الجهاز بالتعبٌر عن 

صوتٌن قصٌرٌن ،أما المفاهٌم األخرى فٌتم التعبٌر عنها بإصدار ثالث أصوات قصٌرة 

.وٌتم التسجٌل على شاشة مولد الذبذبة الذي ٌحمله المرٌض لٌتخاطب مع أي فرد اخر   

:التدرٌب الكالمً / 3  

ٌتم من خالل طرٌقتٌن هما الطرٌقة الجزبٌة والطرٌقة الكلٌة ،وهذه األخٌرة تعد أسرع 

.وأثبت وتتم بوضع الشًء أمام المصاب ثم النطق باالسم مع اإلشارة إلى الشًء  

كما ٌحتاج المرٌض أٌضا إلى أنواع أخرى من التدرٌبات والتمرٌنات الطوٌلة 

والمتواصلة والتً تتركز على اللسان والشفاه والحلق وٌستعان باألدوات السمعٌة 

والؽرض من هذه التمرٌنات هو .والبصرٌة ،ولهذه التمرٌنات أشكال متعددة ومختلفة 

.التحكم فً الجهاز الكالمً   

والطرٌقة الجزبٌة تستخدم فً عالج بعض الحاالت حٌث توجد تمرٌنات خاصة 

بالحروؾ المتحركة والساكنة ،وهنا نستعٌن بمرات لتمكن المرٌض من معرفة حركات 

لسانه ورؤٌتها عند إحداث كل صوت على حدى ، وعن طرٌق التكرار ٌتمكن المرٌض 

من استعادة نماذج الكالم التً نسٌها أو تعلمها تعلما خاطبا  وبالتدرٌج ٌكتسب عن طرٌق 

 .الخبرة الجدٌدة والممارسة كالما سلٌما 
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 :الخالصة

تناول هذا الفصل حبسة بروكا والتً تعد من االضطرابات اللؽوٌة التً تعٌق قدرة الشخص المصاب 

من فهم أو إنتاج الكالم ،وٌكون ذلك بسبب إصابة المنطقة المسؤولة على ذلك ،لهذا وجب سالمة 

 .الجهاز العصبً خاصة الدماغ الحتوابه مراكز الخاصة باللؽة وانتاجها 
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 .الفهم الشفهً: الفصل الثالث

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفهم الشفهً:الفصاللثالث

 تمهٌد 

 تعرٌف الفهم.1

 الجانب التشرٌحً لوظٌفة الفهم .2

 مستوٌات الفهم .3

 خطوات عملٌة الفهم.4

 الفهم الشفهً .5

 مستوٌات الفهم الشفهً.6

 عملٌات الفهم الشفهً .7

 مهارات الفهم الشفهً .8

 استراتٌجٌات الفهم الشفهً.9

   خالصة 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 
 
 

 

 : تمهٌد

  بصفة عامة و المتعلمون بصفة خاصة يسمعون و يقرؤون العديد من الجمل عن إناألفراد

 الموضوعات المتعددة و من مصادر المختلفة و يحاولون فهمها و لكي يتسن لهم ذلك البد من 

  دقيقة هذا يقللأحكام مجموعة من القرارات و التدابير التي تتطلب بدورها معرفة مفصلة و اتخاذ

 من صعوبة فهم ما تقوله و لكن كثيرا ما يصعب الفهم على الفرد و يجعله يقع في أخطاء التي 

 الفرد إلٌهابدورها تكشف عن الطبيعة المعقدة لوظيفة الفهم و التي تتضمن عمليات عقلية يلجأ 

 تتراوح

 إضافات إلى االستفادة إلٌها المتكلم تقلة أن و إدراكها و ترجمة ما يعتقد األصوات بين عملية تهيئة 

 من الخبرات السابقة المخزنة في الذاكرة والسيما ذاكرة الدالالت و المعاني 

 . تعريف الفهم :الفصل االول 

 :تعرٌف الفهم -1

 هو تحسٌن التصور للمعنى و وجود االستعداد الذهنً لالستنباط: الفهم لؽة -

هو معرفة الشًء أو المواقؾ أو الحدٌث أو التقرٌر اللفظً و ٌشٌر المعرفة الصرٌحة : الفهم -

  (64 ص 2006دحال سهام ،  ). الكاملة بالعالقات و المبادئ العامة

على انه العملٌة التً ٌتم بها إدراك الموقؾ او الموضوع الخارجً و : احمد زكً صالح  -

 2011أدافر المٌة ، ).ربطه فً إطار عالقة مجددة لذلك ٌعتبر نتاج عوامل النضج و التعلم 

 (10ص 

حالة من اإلدراك و التصور الذهنً ٌسمح للطالب بمعرفة ماٌقال له تم : حسب مادي لحسن -

 استعمال األفكار و المعارؾ التً تلقاها دون إقامة عالقة بٌنهما و إدراكهما كلٌا 

على انه القدرة على تحقٌق المعنى و داللة الرسابل اللؽوٌة : ٌعرفه القاموس االرطفونً  -

 ( 45 ص 2015خلفة أسماء  ).سواء كانت مكتوبة آو منطوقة



 

 

  أو التصور الذهني يسمح للطالب بمعرفة ما يقال له ثم استعمال اإلدراكالفهم حالة من  -

سيد أحمد الهياص ،) .كلٌا و المعارف التي تلقاها دون إقامة عالقة بينهما و إدراكهما األفكار

  (62 ص 1989

من خالل ما تم التطرق إلٌه أعاله ٌمكن القول أن الفهم ٌشٌر إلى الطرٌقة التً توظؾ بها 

 .تفسٌرات المتكلم إلى المستمع

 

 : الجانب التشرٌحً لوظٌفة الفهم  -2

 

  إن الدراسات الحدٌثة تبٌن بوضوح الفرق موجود بٌن نص الكرة المخٌة الٌمنى ونصؾ 

الكرة المخٌة الٌسرى فقد كشؾ الدراسات السابقة ان نصؾ الكرة المخٌة الٌسرى  هً 

المسؤولٌة  عن وظٌفة  الفهم وإنتاج اللؽة فهً تمنع بمعالجة وتحلٌل المعلومات باإلضافة إلى 

هذه الوظابؾ فهً تناول إٌقاع التنظٌم زمانً ومكانً وباحت فرنٌكً متواجدة فً الفص 

 ( 14،ص، 2011أدافر المٌة ، ). الصدؼً هً المسؤولٌة عن فهم اللؽة

إن مركز الكلمات المسموعة ٌقع بالقرب من منطقة السمع أما المركز الكالم فٌقع بالقرب من 

 منطقة لحركة

 

وبٌن هاتٌن المنطقتٌن ٌوجد أعصاب موصولة تربطها والن اللؽة المنطوقة تتطلب عادة 

استخدام المنطقتٌن وتعاونهما فإذا إصابة مركز الكالم المسموع تلؾ فان اإلنسان ال تسطٌع فهم 

معنى الكلمات المسموعة ولو انه ٌسمع األصوات جمٌعا وإذا ما أصاب  تلؾ مركز التكلم  فال 

  (2004،105العواملة حابس، ). ٌتمكن مرٌض من الكالم ولو انه ٌفهم معنى ماٌسمع

 

 :من خالل التعارٌف المقدمة سابقا استخلصنا مخطط عن كٌفٌة سٌرورة عملٌة الفهم 
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 اشارة عصبٌة  اشارة عصبٌة

 عصب سمعً                                                                        عصب بصري

 

 

  اشارات عصبٌة 

 

 (عدم القدرة على الفهم )      خلل فً باحة فرنٌكً

  

 

 ألٌاؾ عصبٌة إشارات عصبٌة 

 (تفسٌر و فهم الكلمة و تكوٌن تصور)                            

 (عدم القدرة خلق و ترتٌب الكلمات )    خلل فً باحة بروكا

 

 عصبٌة رسالة

 

 

 (تكوٌن الشكل الحركً للكلمة )

 

 

 

                            التنسٌق مع أعضاء النطق إلخراج الكلمة 

 

لنص األٌسر للكرة ا

 المخٌة

كالم )كلمة المكتوبة 

(وارد  

كالم )كلمة مسوعة 

(وارد  

قشرة سمعٌة 

(تحلٌل كلمة)  

قشرة بصرٌة 

(تحلٌل كلمة)  

 الفص الصدغً

 باحة فارنٌكً

 المنطقة الحركٌة

 

 

 

 

 الفص الجبهً

 باحة بروكا
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 كالم صادر

 

 : درجات الفهم -3

و ٌظهر فً قدرة المتعلم على شرح إرسالٌة ما أو قدرته على التعبٌر اللفظً عن :   التحوٌل

شًء معٌن، كأن ٌكون المتعلم قادرا مثال على تحوٌل رسم بٌانً إلى لؽة مفهومة ، أي انه ٌقوم 

بتحوٌل لؽة إلى لؽة أخرى أو التعبٌر عنه بشكل من أشكال التواصل مع األمانة و الدقة و العبٌر 

 عنؽازٌنعٌمة،مقالمنشوربجامعة).عن المضمون دون تأوٌل أو تحرٌؾ للمعنى

( تٌزي وزوبدون سنة

وهً درجة ثانٌة من الفهم ،إذ تأتً بعد تمكن الفرد من عملٌة التحوٌل فهً عملٌة : التحوٌل

تجاوز مستوى الشرح أو المعنى الحرفً لإلرسالٌة ، فالتأوٌل هنا معناه إدراك العالقة الموجودة 

بٌن عناصر اإلرسالٌة و استخالص ماٌمكن استخالصه منها من أفكار و نتابج عن شكل مختلؾ 

أومن خالل وجهة نظر جدٌدة ،وهذه العملٌة ال ٌمكنها أن تتم إال بحصول أوال المعرفٌة ثم فهم 

عنؽازٌنعٌمة،مقالمنشوربجامعةتٌزي وزوبدون ).محتواها و قدرة التعبٌر عنها بشكل أو بأخر

 (سنة

هً درجة راقٌة من الفهم، و ٌتطلب الوصول إلٌها تمكن الفرد من التحوٌل و التأوٌل ،و : التعمٌم

ٌعنً التعمٌم االنتقال من مفهوم أو نظرٌة من استعماله األصلً إلى توسٌع استعماله على مظاهر 

 .او مجاالت أخرى معروفة مع إدراك الفرد بحدود التعمٌم 

 ٌكمن القول أن الفهم ٌبدأ من التحوٌل ثم التأوٌل و أخٌرا ٌنتهً بالتعمٌم و هذه األخٌرة تعتبر 

 . درجة راقٌة من درجات الفهم

 :مستوٌات الفهم -4

 : هناك ثالث مستوٌات

هذا ٌعنً انه ٌوجد ارتباط بٌن سعة القاموس اللؽوي للفرد و مستوى : مستوى معانً الكلمات 

الفهم الشفهً، أي انه ٌمكن أن تكون للكلمة معنى واحد آو عدة معانً ، فمعنى الكلمة ٌحدد من 
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خالل السٌاق المستعمل فٌه كما ٌرتبط المعنى بالخبرات السابقة للمتعلم ،فإن الفرد لدٌه قدر كبٌر 

 .من المعانً و البد أن ٌرجع للسٌاق من اجل أن ٌفهم المعنى 

تعمل الجملة معانً الكلمات التً تكونها حٌث ٌتم فهم المعنى التام :  مستوى معانً الجمل

للجملة، انطالقا من ترتٌب الكلمات و السمات النحوٌة للكلمات فً الجملة، و صٌػ الزمن 

 :النحوي، و فً األفعال الموجودة فً لجمل و الضمابر و الروابط لذا تنقسم عملٌة الفهم الى

 

ٌتم من خالل التحلٌل التركٌبً للجملة، و هذا بالتركٌز على مفاهٌم : فهم التراكٌب و المعنى

قواعد التحوٌل و البنٌة السطحٌة للجملة و بنٌتها العمٌقة ، وٌقصد بالبنٌة السطحٌة بالتقسٌم 

أما البنٌة العمٌقة فهً تشٌر إلى الشكل . الهرمً للجملة إلى وحدات تسمى أشباه الجمل 

التضمٌنً التً تتضمن معظم المعلومات الضرورٌة للمعنى و األسالٌب التً استخدمت فً 

دراسة فهم التراكٌب هو الذاكرة فً تمكن الشخص بعد سماعه لجملة فً وقت قصٌر أن ٌجٌد 

المعنى لتلك الجملة برؼم انه ٌمكن ان ٌتسنى بتفاصٌل معٌنة خاصة بتراكٌبها و ٌعتمد التحلٌل 

 التركٌبً على مجموعة من المعاٌٌر تساعد فً التعرؾ على مكونات األساسٌة للجملة 

ٌتم الحصول على معنى الكلمة عن طرٌق فحص المرجع العقلً الذي تخزن فٌه : فهم المعنى

المعانً كما ٌحدث فً القاموس اللؽوي فمن المعتقد أن المعجم ٌحوي الشفرة الصوتٌة للكلمات و 

 .لبناء المورفٌمً و الفبة التركٌبٌة و معناها

ٌعنً تتابع سلسلة من الجمل متضمنة فكرة واحدة بحٌث تكون الجمل : مستوى معنى الفقرة

منتظمة مرتبطة ببعضها البعض، و ٌعتمد فهم النص على المعلومات الخاصة بالموضوع و 

 2008مٌرود دمحم ، ).تكوٌن الخطط و ٌعالج معنى النص كافتراضات مترابطة فً نظام هرمً 

 (143- 144ص 

 : خطوات عملٌة الفهم 

 : خمس خطوات لتحقٌق الفهم  هًClark ( 1977)حدد كالرك 

 استقبال المعلومات المسموعة و االحتفاظ بالذاكرة العاملة لتحلٌلها إلى مكونات جمٌلة 
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ٌبدأ السامع بتحلٌل األلفاظ المتوفرة و الذاكرة القصٌرة إلى مكونات جمٌلة قصٌرة تمهٌدا 

  (التتابع)لتمٌٌزها و استقبال المعلومات المسموعة من مصدرها 

 تحوٌل المكونات الجمٌلة القصٌرة لتكون معنى شمولً و تكاملً للجملة كاملة 

ٌتم التخلص من الصورة اللفظٌة للجمل و ٌتم بث معانً الجمل الكاملة و الكلٌة إلى الذاكرة 

 الطوٌلة من أجل التخزٌن الدابم فٌها 

 فٌؤكد أن السامع ٌتخلص من النص الحرفً بعد ٌتجاوز  Anderson (1995)أما أندرسن 

 : مرحلة اإلدراك و تمثٌل المعلومات و بذلك فإن الفهم فإن الفهم ٌكون من خالل 

إدراك النص كما تم ترمٌزه أصال من خالل ممارسة عملٌة اإلدراك وفق نظام : مرحلة اإلدراك 

معالجة المعلومات فً الذاكرة القصٌرة المدى ، كما تم شرحه سابقا و قد ٌكون هذا اإلدراك 

 . حرفٌا للنص من خالل فهم مباشر للمعاٌنة أو ٌكون ضمنٌا مراعٌا المعانً ؼٌر المباشرة للنص

تمثٌل معانً الكلمات و الجمل الواردة فً النص المسموع أو المقروء و تخزٌنها : مرحلة التمثٌل

 .فً حالة استعداد لالستجابة

استخدام المعانً التً تم تمثٌلها فً حالة أن النص ٌتطلب اإلجابة على سؤال : مرحلة استجابة

 .وجه للسامع و إتباع تعلٌمات معٌنة من خالل أداء مهمة معٌنة للداللة على الفهم

و تعد المراحل السابقة عند كالرك و اندرسون فً تحقٌق الفهم متشابهة إذ أن المرحلتٌن االولى 

والثانٌة تقابالن المرحلة األولى عند أندرسن بٌنما تقابل المرحلة الثانٌة عند أندرسن و تقابل 

 ص 2004العتوم عدنان ٌوسؾ ،  ). المرحلة الرابعة و الخامسة المرحلة الثالثة عند أندرسن 

244 -274)  

 :  أما حسب الباحث داود عبده ٌمر السامع بخطوات  حٌن ٌفهم ما ٌقوله المتكلم هً 

تلقى إذن السامع ما ٌنطقه المتكلم من أصوات، و ٌحتفظ بالصورة اللفظٌة لما ٌسمعه من الكالم 

 .فً الذاكرة العاملة لتحلٌلها إلً مكونات جمٌلة
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ٌحلل السمع هذه األلفاظ التً دخلت الذاكرة العاملة ؼلى مكونات جمٌلة فً نفس التوقٌت الذي 

 .تتلقى فٌه الذاكرة عبر األذن مزٌدا من ألفاظ 

فً نفس الوقت الذي نستمر فٌه " معناها "ٌحول كل مكون جملً إلى الفكرة التً تعبر عنها 

 .خطوتان سابقتان 

ٌضم الفكر معانً المكانً الجمٌلة شٌبا فشٌبا و ٌؤلؾ منها المعانً المركبة لمكونات جمٌلة أوسع 

 .إلى أن ٌتم تألٌؾ الجملة الكاملة من معانً أجزابها

داوود عبده  ).ٌتلخص من الصورة اللفظٌة للجملة و ٌنقل معناها إلى الذاكرة الدابمة

 (11،ص1984،

 : درجات الفهم

و ٌظهر فً قدرة المتعلم على شرح إرسالٌة ما أو قدرته على التعبٌر اللفظً عن :   التحوٌل

شًء معٌن، كأن ٌكون المتعلم قادرا مثال على تحوٌل رسم بٌانً إلى لؽة مفهومة ، أي انه ٌقوم 

بتحوٌل لؽة إلى لؽة أخرى او التعبٌر عنه بشكل من أشكال التواصل مع األمانة و الدقة و العبٌر 

عنؽازٌنعٌمة،مقالمنشوربجامعةتٌزي وزوبدون ).عن المضمون دون تأوٌل أو تحرٌؾ للمعنى

( سنة

وهً درجة ثانٌة من الفهم ،إذ تأتً بعد تمكن الفرد من عملٌة التحوٌل فهً عملٌة : التحوٌل

تجاوز مستوى الشرح أو المعنى الحرفً لإلرسالٌة ، فالتأوٌل هنا معناه إدراك العالقة الموجودة 

بٌن عناصر اإلرسالٌة و استخالص ماٌمكن استخالصه منها من أفكار و نتابج عن شكل مختلؾ 

أومن خالل وجهة نظر جدٌدة ،وهذه العملٌة ال ٌمكنها ان تتم إال بحصول أوال المعرفٌة ثم فهم 

عنؽازٌنعٌمة،مقالمنشوربجامعةتٌزي وزوبدون ).محتواها و قدرة التعبٌر عنها بشكل او بأخر

( سنة

هً درجة راقٌة من الفهم، و ٌتطلب الوصول إلٌها تمكن الفرد من التحوٌل و التأوٌل ،و : التعمٌم

ٌعنً التعمٌم االنتقال من مفهوم آو نظرٌة من استعماله األصلً إلى توسٌع استعماله على مظاهر 

 .او مجاالت أخرى معروفة مع إدراك الفرد بحدود التعمٌم 
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 ٌكمن القول ان الفهم ٌبدأ من التحوٌل ثم التأوٌل و أخٌرا ٌنتهً بالتعمٌم و هذه االخٌرة تعتبر 

 (نفس المرجع السابق ).  درجة راقٌة من درجات  الفهم

 :و للفهم هناك نوعان 

 :الفهم الكتابً

 بانه نشاط او عملٌة ترمٌز حٌث تترجم اللؽة الشفوٌة إلى رموز مادٌة (F.esten) ٌعرفه 

هذه العملٌة تتطلب إبداع متوسط من الكاتب بحٌث علٌه ان ٌقٌم عالقات بٌن األصوات  (حروؾ)

 .و ٌعرفه كالرك على انه اإلدراك الصابب من المستمع لمعنى ما ٌقصده المتكلم.و الحروؾ

 . ٌعرؾ كالرك الفهم الكتابً على أنه إدراك الصابب من المستمع لمعنى ما ٌقصده المتكلم 

 على  أنه إدراك الطفل لمعانً األلفاظ و العبارات المكتوبة و 1989أما سٌد أحمد أحمد البهاص 

وعٌه بشتى العالقات بٌن األجزاء النص اللؽوي ، وٌقاس التعرؾ الطفل على معنى الكلمة و 

 .الجملة و الفقرة 

 :الفهم الشفهً

ٌشٌر فهم شفهً إلى عملٌات عقلٌة التً ٌتمكن من خاللها المستمعون من تمٌٌز أصوات التً 

ٌنطقها متكلم وٌستخدمنها فً صٌاؼة تفسر لها وبمعنى اخر هوا عملٌة اشتقاق المعانً من 

أصوات فعند سماع جملة فإنهم  ٌستخرجون منها المعلومات الجدٌدة التً تنقلها وٌصنفونها فً 

الذاكرة باختصار شدٌد فانه تحت معظم ظروؾ ٌستخرج المستمعون ماٌنبؽً علٌهم فعله وبتالً 

 ٌنبؽً أن تكون لدٌهم عملٌات عقلٌة تمكنهم من استخدام التفسٌر الذي بصٌاؼته 

 :الفهم الشفهً 

 على انه عملٌة إدراك  أو توقع ضعؾ كل شً كالمعنى Carol 1972عرؾ الباحث كارول 

 .الكلمة والعٌار أو االصطالح ومعنى الجملة او محادثة طوٌلة 

الفهم الشفهً على انه المقدرة على إدراك المعانً للكلمات أو األفكار  (Guilford 1977)ٌعرؾ 

 .وهو أحد العوامل المصفوفة فً النموذج النظري لبناء العقل 
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 الفهم الشفهً على انه إدراك الواعً لمعانً األلفاظ والعبارات 1985و ترى وفاء عبد الخالق 

 تلقابً وهوا ال ٌزٌد عن مجرد محاكات يحٌث أن هناك نوعٌن من إدراك اإلدراك الالشعور

 .وهوا ماٌطلق علٌه فهم : واسترجاع ارتدى لما ٌسمعه طفل و إدراك واعً شعوري

فٌعرؾ على انه عامل ٌتعلق بالقدرة على فهم الكلمات و : (1989)أما سٌد خٌر هللا و دمحم زٌدان 

 .ٌقاس هذا العامل بالكشؾ عن مستوى معرفة الفرد لمعانً ألفاظ المختلفة 

 الفهم الشفهً هو القدرة على تمكن الطالب من إدراك مفردات نص 1989حسب احمد حنورة 

 .اللؽة إدراكا صحٌحا وذلك بفهم معانٌها وإدراك شتى العالقات بٌن أجزاء نص 

 ،1999)أما

PLAZZA)فتعرفالفهمالشفهٌعلىانهذلكالنشاطالذٌٌخفٌحقٌقةالنشاطاتالذهنٌة،وذلكألنالفهم،فهمفٌحالةنشا

 .طذهنٌدابم،حٌثأنعندماٌكوناألطفالفٌحالةاإلنصاتالشفهٌٌتطلبعملٌاتذهنٌةعلٌا ومعقدة

ومن خالل تعارٌؾ السابقة فان الفهم شفهً وإدراك الكالم وان الوسابل مساعدة فً ذلك نبرة - 

وابراز كلمات أو تعابٌر بالتركٌز واستخدام الوتٌرة المختلفة واإلٌماءات والحركات وهً تسمح 

 .النحوٌة الداللٌة الجوهرٌة االنتقالٌة إلى الداللة العامة للخبر   (الفهم)بشكل أفضل بإبراز 

 :مستوٌات الفهم الشفهً- 9  

 :مستوى معانً الكلمات 

 أثبتت عدة دراسات فً علم النفس المعرفً وجود ارتباط بٌن سعة القاموس اللؽوي للفرد و 

مستوى الفهم الشفهً ، ولكً ٌتم الفهم الشفهً للكلمات بمهارة هناك مجموعة من المبادئ التً 

ال بد من أخذها بعٌن االعتبار ، و العنصر الذي البد أن نذكره هو أن لٌس للكلمة معنى واحد بل 

أن معظم الكلمات لها أكثر من معنى ، فمعنى الكلمة ٌحدد من خالل سٌاق المستعمل فٌه كما 

ٌستعمل فٌه كما ٌرتبط المعنى بالخبرات السابقة للمتعلم ففً ما ٌخص الطفل فإن لدٌه قدر كبٌر 

 (53،ص 2015خلفة أسماء،).من المعانً وال بد من أن ٌرجع للسٌاق لكً ٌفهم المعنى
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تحمل معانً الكلمات التً تكونها ، حٌث ٌتم فهم المعنى التام للجملة : مستوى معانً الجمل 

انطالقا من رتٌب الكلمات و السمات النحوٌة للكلمات فً الجملة و صٌػ الزمن النحوي و فً 

 أفعال الجملة و الضمابر و الروابط 

تتابع سلسلة من الجمل المتضمنة فكرة واحدة تكون فقرة حٌث تكون الجمل : مستوى معنى الفقرة

 منظمة و مرتبطة ٌبعضها    

 :عملٌات الفهم الشفهً

تنطوي دراسة الكالم و أصواته على مشكالت عدٌدة و لعل مشكلة األساسٌة فً إدراك الكالم 

فكٌؾ ٌتم تحدٌد هذه  (دمحم نابم )هً كٌفٌة تحدٌد األصوات التً ترد فً جمل فإذا قلنا جملة مثل 

الجملة من خالل أصواتها إن تٌار الكالم المتدفق ٌماثل الجملة المطبوعة بحروؾ بٌنها مسافات 

و أو فراؼات سنجد أن الوصالت الكالمٌة أو الوحدات المقابلة للحروؾ ستكون على شكل 

مقاطع صوتٌة و الفراؼات أو المسافات ٌقابلها صمت أو سكون و بناء على ذلك تؤخذ المقاطع 

 .الصوتٌة و تحدد من خاللها خصابصها السمعٌة الفرٌدة

فالمقطع ٌلٌه المقطع هكذا حتى النهاٌة الجملة وسنجد نهاٌة كلك كلمة من كلمات الجملة فترى 

صمت أطول من الفترات السابقة وبهذه الطرٌقة ٌكون من سهل علٌنا تحدٌد المقاطع الصوتٌة 

والكلمات وجمل فالمعروفة أن الكالم فً األحوال العادٌة ٌحدث فً شكل المحادثات وٌكون 

 المطلوب فٌه تحدٌد المقاطع المفردة المعزولة وذلك بالنسبة للصوت ال للمعنى 

 :على أي حال فهناك عدة اعتبارات التً ٌنبؽً االنتباه إلٌها وهً

  من المقاطع المعزولة لإن الكالم المتصل الٌدرك  أساسالسالس- 

 إن إدراك الكالم المتصل المستمر ٌشمل على عملٌات الصٌاؼة والتوظٌؾ - 

ان مراحل مبكرة فً إدراك الكالم ٌمكن أن ٌتم دون وعً فً األصوات بٌن الفهم وانتاج اللؽة - 

. 
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 : مهارات الفهم الشفهً- 

إنالؽرضمن وراء القراءة ٌعد من أهم أهداؾ التفسٌرٌة أو التأوٌلٌة 

،والشكأنالقاربالجٌدهوذلكالقاربالجٌدالذٌٌسعىللبحثعنالسببالذٌمنأجلهٌقرأ سواءأكانذلكمنأجل 

المعلومات أولٌحل  مشكلةما ،أولٌنفذتعلٌماتوتوجٌهات،أوحتىلٌتسلى، أو لمزٌد من التفاصٌل 

،أوللوصوإللىاستنتاجاتأولتحقٌقمنصدقبعضالقضاٌاأوكذبهاأولٌلخصقضٌةما ، و أخٌرا لٌقوم القارئ 

 (2004،ص 68 دحال) .  بالنقد 

 من ثم معقدة، فهً و لكن مهارة مركبة، و وال شك أنالفهمالشفهً لٌسمهارةواحدة ٌسٌرة، 

 .  لٌستسهلة،ولقدسبقأننوقشتالمهاراتالمتصلةبمعانٌالكلماتوالجملوؼٌرهامنالسٌاقوالتفاصٌل

 :وفٌماٌلٌنعرضأهمالمهاراتالخاصةبعملٌةالفهمالشفهً

 :  معانٌالكلمــات

أثبتكثٌرمنالبحوثفٌعلمالنفسالمعرفً،أنهناكارتباطاعالٌابٌنسعةالقاموساللؽوٌللفرد 

،ومستوىالفهمالشفهً،وحتى إذا كان مستوى الذكاء 

 (21،ص 2011أدافر، .  )ثابتافإنثمةعالقةارتباطٌةعالٌةومستوىالفهمالشفهٌوالقاموساللؽوي

والفهمالشفهٌٌقتضٌأنٌعرفالتلمٌذبعضالمعلوماتعنمعانٌالكلمة،معالقدرةعلىاختٌارأنسبتلكالمعانٌحسبماٌق

 .ضٌبذلكالسٌاق

 :وثمةمبادبمحددةتعٌنعلىالمعلمفٌتنمٌةمهارةالفهممعانٌالكلماتوتحسٌنهالدىتالمٌذه،وٌمكنإجمالهافٌماٌلً

لٌسللكلمةالواحدةمعنىواحد،بألنمعظمالكلماتأكثرمنمعنى،فكلمااستخدمتالكلمةعلىمستوىأوسعوأشمل - 

 .تعددتمعانٌهاوظهرتقٌمةالسٌاقوالتلمٌحاتفٌتنوعتلكالمعانً

إنالمعنىالمحددللكلمةإنماهوولٌدالسٌاقالمستعملفٌهالكلمةولٌسالمقصودبالسٌاقمجرد  - 

 .السٌاقاللفظٌمنالكلماتوجملوفقرات فقط،بلكذلكالسٌاقالثقافٌالعملكلمنالكاتبوالقاربمعا

إنتعدد معانً الكلمة ٌعتمد علىحد كبٌرعلىأعدادالخبراتأنوعهاالتٌاستطاع القارئ  أنٌربطبها  -   

 .الكلمات
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أنلدىالطفلقدراكبٌرا  - 

منالمعانٌوالمناصأمامهمناستخدامالسٌاق،حتىٌنتقٌالمعنىالمناسبللكلمةفٌسٌاقاستخدامها،وقدٌستخدمالمت

رادفاتأوالمقابالت،أومدىتشابهالكلمةأواختالفهامعؽٌرها،وقدٌستخدمالصور واألشكالوالتحلٌل 

 .   الصوتٌأوالصرفٌأوالتركٌبٌللكلمةحتىٌحددالمعنىالمقصودمنها

والشكأنهكلماخاطبتالكلماتحواسالتلمٌذكانذلكادعىلفهمهاوالتمكنمنهاومنحدودمعانٌهاواختالفهاعماعدا

 .هامنالكلماتومنثموضوحهافٌذهنهوهنالكمجاالتللكلماتٌنبؽٌالتركٌزتبعاللحواس

 :  معنىالجملة * 

تعدالجملةالوحدةاألساسٌةللتواصلفضالعماتحملهمنمعانٌللكلماتالداخلةفٌتركٌبهاوالشكأنالقراءةذاتالم

 .   عنىتساهمفٌتطوٌرالفهمعامةوالفهمالشفهٌخاصةوتفسٌرللؽةوأنماطهاالمكتوبة

وٌعتمدالمعنىالتامللجملةعلىأموركثٌرةمنهاعالقاتالترقٌم،وترتٌبالكلماتوالسماتالنحوٌةللكلماتفٌالجملة،

 .وصٌؽالزمنالنحوٌفٌأفعااللجملةوالعددوالضمابرومختلفأدواتالربط

 .ومالمٌترجمالقاربكلتلكالمكوناتفٌعقله،فانٌتمكنمنتكوٌنالمعنىالعامللجملةالذٌٌحسنالسكوتعلٌه

  

والتأتٌموادالقراءةدومافٌصورةمنفردةأوجملمفصلة،فضالعنأنمعنىالجملةالواحدةلٌسمجردمجموعمع

انالكلماتالواردةفٌتكوٌنالجملةذاتها،بألنهناكعالقاتمتبادلةبٌنالكالمببعضهفٌتركٌبالجملة، 

 .التامللجملة.  ومالمٌتمكنالقاربمنتلكالعالقاتفلنٌتسنىلهفهمالمعنى

   

وأكثراألمورأهمٌةفٌتعلٌمالطفاللبحثعنمعنىالجملةأنٌعودالطفألنالجملةدومالهاتركٌبوظٌفتهالبدمناإلخب

 .   اربشًءأواإلخبار عن شًء،وهذهاألمورٌمكنألسبلةاإلكمال أن تؤدٌها و أن ٌعتاد علٌها التلمٌذ

والجملةلٌستكٌانامنفصالولكنجزء من فقرة تزودها بالمعنى التام ، من خالل الفقرة ذاتها و عن 

طرٌق السٌاق العام الذي تدور فٌه الفقرة و الجملة هناك بعض  الجمل 

تعدبمثابةمقدماتلبقٌةللجماللتٌتلٌها،وهنالكجمالنتقالٌةلٌستمقصودةكلٌةولكنهامجردوسٌطٌتوصلمنخالل
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هإلىالمعنىالتاموهناكجملشاملةتلخصكالألفكارالسابقةعلٌه،وهكذاٌنبؽٌأنٌتعودالتلمٌذالتمٌٌزبٌنتلكاألصن

  :                 افالثالثةمنالجملداخاللفقرةالواحدة

 .             الجمالالفتتاحٌة                      - 

 .الجمالالنتقالٌة     - 

 .الجماللملخصة- 

 :   معنىالفقــرة * 

تعرفالفقرةأساساعلىأنهاسلسلةمتتابعةمنالجماللتٌتتناولوتتضمنفكرةواحدةربٌسٌة،وتصاؼالجملفٌالفقر

 .ةبطرٌقةمنظمةترتبطالواحدةمنهابؽٌرهافٌتتابعومنطقوقبول

وهذامعناهأنهٌمكنتعلٌمالتالمٌذتحدٌدالجملةالتٌتنتمٌإلىالفقرة،أوالتٌالتنتمٌإلٌهافً ضوءالفكرة 

الواحدةالتٌتعبرعنهاالفقرةنفسها، قد ٌكلفون بتحدٌد أنواع الجمل فً الفقرة نفسها و تحدٌد أهم 

الجمل التً تلخص الفكرة التً تتناولها الفقرة ،وتحدٌداألسلوب استخدمه الكاتب فً ترتٌب أجزاء 

  .الفكرة فً ضوء ترتٌب الجمل نفسها ،كماٌطالبونبتحدٌدالتتابعالزمنٌألحداثالجملفٌالفقرة نفسها

 (69،ص2005دحال،)

 

 

 

 :استراتٌجٌة الفهم الشفهً- 11

فً علم النفس اللسانً ٌشٌر هذا مفهوم الى مجموعة سٌرورات المعرفٌة المتدخلة فً عالج 

المعلومة اللؽوٌة إلى تسمع بناء الملفوظ او جملة وهذا من خالل بناء فرضٌات حول العالقات 

 (مسموعة أو المقروءة) (شفهٌة أو اكتسابٌة)الموجودة بٌن عناصر المرسلة 
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 :قام الباحث عبد الحمٌد خمٌسً بتقسٌم استراتٌجٌة الفهم إلى

 هذه المرحلة بالتعرؾ على المستوى المعجمً اللسانً ولتقدٌر مستوى الفهم حتسم: الفهم الفوري

 : الفوري ٌجب تقٌٌمه على ثالثة استراتٌجٌات 

 

 

استراتٌجٌة الفهم الفوري

استراتٌجٌة 
القصصٌة

استراتٌجٌة 
الصرفٌة النحوٌة 

إستراتٌحٌة 
المعجمٌة 
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:الفهم الكلً-

 

 

 :استراتٌجٌة المعجمٌة

أسهل االستراتٌجٌات تقصد بها استعمال المكتسبات المعجمٌة تسمح هذه االستراتٌجٌة بفهم الحادثة 

  أربع سنوات ونصؾ نانطالقا من التعرؾ على عالقة مع سٌاق الكالم ٌتمكن من فهم العمر ما بً

 :استراتٌجٌة النحوٌة الصرفٌة

من الناحٌة الصرفٌة فعلى الطفل  (الجملة)تمتع هذه االستراتٌجٌة بمعالجة الوحدات اللسانٌة المعقدة 

ان ٌكون واعٌا بكل التحوالت إلى البد من القٌام بها ولكً ٌفهم الحادثة علٌه أن ٌكون قادر على 

وضع العالقة بٌن االسم والفعل وهوا ادنً مستوى فً هذه استراتٌجٌة كما علٌه ان ٌتقن استعمال 

متؽٌرات صرفٌة نحوٌة أخرى فٌها بٌنما تسمح له بفهم الحادثة وتقٌٌد هذه المسألة على درجة 

القصوى من أهمٌة فً قٌام التالمٌذ بكٌؾ تركٌب آو بناء االستعدال وكذا فً التفكٌر فً ماهٌة 

إجابات  عن السؤال لمطروح آو الموجه إلٌهم وٌمكن للطفل البالػ من العمر مابٌن خمس سنوات 

 وست سنوات إتقان هذه استراتٌجٌة

 

استراتٌجٌة الفهم الكلً

الذاتً التصحٌح سلوك سلوك المواضبة سلوك تعٌٌن التؽٌٌر
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 :استراتٌجٌة القصصٌة

تطلب هذه استراتٌجٌة من اجل فهم الحادثات القدرة على المعالجة المتتابعة للبنٌة الزمنٌة والسببٌة 

المطبقة  فً هذه االستراتٌجٌة والى تكون خاصة فً بعض النصوص مثل القصٌرة لهذا تم تحدٌد 

 الحادثة على أنها وحدة لسانٌة مركبة 

 الطفل انطالقا من استراتٌجٌات ثم ت هذه المرحلة بهدؾ التعرؾ على سلوكٌات وضع:الفهم الكلً

وهً على عالقة بالفهم الفوري والتً من خاللها " عبد الحمٌد خمٌسً"وضعها من طرؾ الباحث 

ٌمكن ومن تقسٌم القدرة على استعمال استراتٌجٌات الفهم النفسً وقد قسمت هً األخٌرة إلى ثالثة 

 :استراتٌجٌات وهً 

 :سلوك المواظبة

نجد هذا سلوك عند األطفال األصؽر سننا والتً توافق عدم القدرة على التركٌز فً سٌاق الكالم 

بالنسبة للعرض األول للحادثة وٌدل على التأكد من األجانب الصحٌحة وبالتالً عجز على مستوى 

للسانً معرفً وهذي استراتٌجٌة تهدؾ من خاللها إلى معرفة ما إذا  كان قد تحول إلى فهم محتوى 

 المحادثة 

 : سلوك تغٌٌر التعٌٌن

 الكالم كما ٌمكن أن قٌمكن أن ٌكسب هذا نوع من السلوك انطالقا من تحلٌل ثانً المحادثة أو السٌا

ٌكتسبه من سلوك اجتماعً انطالقا من الراشد وهذا ٌسمح بتداخل  استراتٌجٌة أخرى أال وهً 

استراتٌجٌة التداخل االجتماعً إلى  تتدخل فً إنتاج وإشارات الراشد ومعالجة السلوك الذي ٌتطلب 

 من الطفل تؽٌٌر التعٌٌن فً حالة إجابة الخاطبة فٌحتاج هذا نوع إلى معارؾ اجتماعٌة 

 :سلوك التصحٌح الذاتً

إن نجاح الطفل إلى استراتٌجٌات الفهم الفوري ٌؤدي إلى اتخاذه سلوك أمام أي مشكل ٌواجه وبتالً 

تطوٌر المستوى اللسانً وهذا ٌمكنه من انتقال إلى استراتٌجٌات اعقد منها وراقبة ذاتٌة تتطلب الداء 

اٌجابً فً عملٌة التعلم ولٌس األداء السلبً وفً حٌن ٌظهر على التالمٌذ عدم الوعً بالمناقضات 

وبتالً بهذه الطرٌقة ٌتعلم التالمٌذ كٌؾ ٌفحصون المادة العلمٌة قبل أن ٌجٌبوا أي سؤال والهدؾ من 
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مراقبة الذاتٌة هوا تقلٌل إجابات االندفاعٌة ؼٌر المتقنة وثانً فً استجابة حتى الوصول الستجابة 

 االسلمٌة عن طرٌق البحث المنظم حٌث ال ٌعرؾ التالمٌذ كٌؾ ٌتفاعلون من نص بفعالٌة لٌحصلو

 على معلومات الجدٌدة وربطها مع مالدٌهم من معلومات سابقة

 :خالصة 

تطرقنا فً هذا الفصل إلى عرض مختلؾ تعرٌفات الفهم و مستوٌاته ، كما تطرقنا إلى مختلؾ 

تعارٌؾ الفهم الشفهً و مستوٌاته كذلك تطرقنا إلى استراتٌجٌة الخاصة بالفهم الشفهً و ٌمكن القول 

أنالفهمعملٌةتركٌبٌةتتكاملفٌهاالخبرةفٌشكلوحداتمركبةذاتمعنىٌتمتوظٌفهابطرٌقةرمزٌة،وهوعملٌةمعرفٌة

. تشتملتحصٌاللمفاهٌم
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الجانب 

 التطبٌقً

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الجانب التطبٌقً :الفصل الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجانب التطبٌقً :الفصل الثالث 

 تمهٌد 

 الدراسة االستطالعٌة .1

 تعرٌف الدراسة االستطالعٌة .1

 منهج الدراسة .2

 عٌنة الدراسة.3

 حدود الدراسة.4

 أدوات الدراسة.5

 أدوات الدراسة.6

 الدراسة األساسٌة .2

 .تعرٌف الدراسة االساسٌة .1

 .أهدام الدراسة االساسٌة .2

 .حدود الدراسة االساسٌة .3

 .عٌنة الدراسة.4

 .أدوات الدراسة .5

 .إجراء الدراسة االستطالعٌة.3

 استنتاج عام 

 

 



  

 
 
 

:تمهٌد  

   لعل قبل البدء فً الدراسة المٌدانٌة البد من التطلع على ظروؾ أو اإلجراءات التً ٌتم فٌها 

إجراء هذا البحث المٌدانً لهذا جاءت الدراسة االستكشافٌة التً مهدت له ، والتً اعتبرت مرتكز 

.للبحث المٌدانً وذلك نظرا ألهمٌته فً مساعدة الباحث على تطبٌق أدوات البحث   

:الدراسةاالستطالعٌة: 1  

   تعد الدراسة  االستطالعٌة من المراحل  األولى لكل دراسة علمٌة محددة كما أنها تعرؾ بالبحث 

الكشفً أو الصٌاؼً وفٌه ٌلجأ الباحث إلجراء دراسة استطالعٌة عندما ٌكون مقدار ما ٌعرفه عن 

طرٌق إجراء منهجٌة محددة تتكافل لتحقٌق أهداؾ الدراسة االستطالعٌة وتتمثل هذه الدراسات فً 

.الؽالب نقطة البداٌة فً البحث العلمً بشقٌه  النظري والتطبٌقً   

باإلضافة إلى أنها تسهل للباحث العملٌة التأكد من صحة توافق المنهج المختار للدراسة مع 

163 ص 2007 (أنبوب )المتؽٌرات وكذا معرفة مالبمة أدوات القٌاس   

:أهداف الدراسة االستطالعٌة / ب  

:تتحدد أهداؾ الدراسة االستطالعٌة فٌما ٌلً   

بلورة موضوع البحث التً ٌخترها الباحث وصٌاؼته بطرٌقة أكثر احكاما بؽٌة دراستها بصورة -1

 أعمق فً المستقبل 

تحدٌد المفاهٌم األساسٌة ذات الصلة بالموضوع الذي اختاره الباحث للدراسة أو بحث  -2  

تنمٌة الفروض وذلك ببلورة مشكلة البحث أو صٌاؼتها فً صورة فروض علمٌة أو تساؤالت -3  

  (6 ص 2003محمود عبد الحلٌم )ممارسة تطبٌق االختبارات وتحدٌد الصعوبات ومحاولة حلها -4

تحدٌد المدة و الوقت الذي ٌمكن أن تستؽرقه الدراسة االستطالعٌة -5  

 أجراء الدراسة االستطالعٌة    
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ٌلجأ كثٌر من الباحثٌن قبل االستقرار على خطة البحث وتنفٌذها بشكل كامل إلى القٌام بما ٌدعا 

الدراسة االستطالعٌة و التً تجري على عدد محدد من األفراد وٌتوقع الباحث من خاللها أن ٌحقق 

: األهداؾ التالٌة   

التأكد من جدوى الدراسة التً ٌرؼب الباحث القٌام بها وفً هذا اإلجراء ٌجب توفٌر الوقت والجهد 

.قبل الشروع باتخاذ قرار نهابً  

تمكٌن الباحث من استقصاء المعٌقات والعقوبات التً تعترض سٌر تنفٌذ إجراءات الدراسة األصلٌة -

وبالتالً ٌتمكن من اجاد الحلول المناسبة للمشكالت و المعٌقات المتوقع ظهورها عند إجراء الدراسة 

وبهذا العمل فأن الباحث ٌعمل على توفٌر وقت وجهد وهذا ٌقوده إلى بذل جهود حقٌقٌة فً .األصلٌة 

 تصمٌم وتنفٌذ و تقوٌم الدراسة 

التعرؾ على عٌنة البحث وتجرٌب علٌها أدوات بحثه و ٌتأكد من مدى فهم هذه العٌنة لمفردات هذه 

.األدوات و بعد ذلك ٌتأكد من هدؾ وثبات هذه األدوات  

.(.قسم العلوم االجتماعٌة .مصطفى الحسٌن /د)  

وإلجراء هذه الدراسة قمنا بدراسة استطالعٌة لعدد من المراكز منها المركز أالستشفابً الجامعً 

بوهران ،عٌادة خاصة للتكفل بجمٌع االضطرابات بسٌدي علً ،مركز متخصص بالعالج الكٌمٌابً 

الى شهر جوان 2020،مستشفى العام بسٌدي علً ،وكان ذلك فً الفترة الممتدة من شهر جانفً 

،وذلك بعد الحصول على تصرٌح من إدارة قسم العلوم االجتماعٌة لجامعة عبد الحمٌد بن 2020

بادٌس بمستؽانم ، تم استقبالنا من العاملٌن بالمؤسسات التً قمنا بزٌارتها من أجل جمع أقصى 

المعلومات حول المراكز والحاالت المتكفل بها داخل المؤسسة لكن بعد إجراء المقابلة لم نتوصل 

.لاللتقاء بالحاالت التً نحن بصدد دراستها بسبب ؼٌاب الحاالت وظهور وباء كورونا   

:المنهج  

 مفهوم المنهج التً ٌتبعها الباحث لدراسة نوأ, إن طبٌعة الموضوع هً التً تحدد نوع المنهج

و اإلجابة تستلزم تحدٌد نوع " كٌؾ " ٌجٌب على الكلمة االستفهامٌة ووه, المشكل وموضوع البحث

 المنهج 
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الخ وهذا ما ....المنهج الوصفً منهج دراسة حالة,ومن المناهج المستخدمة فً البحوث االجتماعٌة 

:اعتمدنا علٌه فً دراسة بحثنا هذا فنقصد بالمنهج الوصفً   

:المنهج  الوصفً   

: ٌلعب الوصؾ دورا أساسا فً المعرفة فهو وصؾ الظاهرة خالل اإلجابة على السؤال فً العلم

ماذا؟ إذا كان الوصؾ أساسا ٌهتم بالوحدات أو الشروط أو العالقات أو االتساق الموجود بالفعل وكذا 

ٌشمل كٌفٌة عمل الظاهرة حٌث أن النهج الوصفً هو بحث تقرٌر فً جوهر ومهنة الباحث أن 

 ٌصؾ الوضع الذي توجد علٌه الظاهرة أو الموضوع محل الدراسة فً فترة إجراء الدراسة 

ومن هنا ٌعرؾ المنهج الوصفً بأنه مجموعة اإلجراءات البحثٌة التً تتكامل لوصؾ الظاهرة أو 

الموضوع اعتمادا على جمع الحقابق و البٌانات و تصنٌفات ومعالجتها تحلٌال كافٌا ودقٌقا  

لالستخالص داللتها و الوصول إلى نتابج أو تعلٌمات عن الظاهرة أو الموضوع محل الدراسة على 

الرؼم من أن الوصؾ الدقٌق المتكامل هو الهدؾ األساسً  للبحوث الوصفٌة إال أنها كثٌرا ما 

تتعدى الوصؾ أو التفسٌر وذللك فً حدود اإلجراءات المنهجٌة المتبعة وقدرة الباحث على التفسٌر 

واالستدالل وٌشؽل هذا المنهج مكانة هامة فً العلوم االجتماعٌة ، ألنه ٌتكٌؾ مع الظواهر 

االجتماعٌة المتسمة بعدم الثبات والتؽٌركما أنه أسلوب من أسالٌب التحلٌل المرتكز على معلومات 

كافٌة ودقٌقة عن الظاهرة من أجل الحصول على نتابج علمٌة ٌتم تفسٌرها بطرٌقة موضوعٌة 

:http://www.maroc.ma/ar) 

:مجتمعالدراسة  

مصطلح منهجً ٌطلق على الظاهرة التً تعمم علٌها نتابج الدراسة ،ومنه ٌستطٌع الباحث تحدٌد 

مجتمع عٌنة الدراسة وخصابصها حتى ٌبرز تطبٌقها ومدى تعمٌم النتابج على بقٌة المجتمع األخر ، 

وفً دراستنا تمثل المجتمع األصلً لعٌنة البحث فً مجموعة األشخاص المصابٌن بحبسة بروكا فً 

.المراكز العالجٌة   
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:عٌنة الدراسة -  2  

هً مجموعة جزبٌة من المجتمع ولها نفس مواصفات المجتمع التً تنتمً إلٌه فبدورها تتكون من 

مجموعة من األفراد الذٌن ٌختارهم الباحث من أجل الحصول على بٌانات ومعلومات مرتبطة 

.بالمجتمع  

 الفهم تاستراتٌجٌا"  والختٌار العٌنة عدة طرق ،حٌث فً دراستنا هذه التً تتمحور حول دراسة 

:،قمنا باختٌار العٌنة وفقا للشروط  التالٌة " الشفهً عند الراشد المصاب بحبسة بروكا   

  التشخٌص الطبً للشخص المصاب بحبسة بروكا. 

 عدم تحدٌد الجنس واختٌار العٌنة من كال الجنسٌن: الجنس. 

 الراشدصالشخ: السن. 

 جدول ٌوضح أفراد العٌنة 

 

تارٌخ ومكان  الجنس الحالة

 االزدٌاد

تارٌخ 

االلتحاق 

 بالمركز

التشخٌص 

من طرف 

 الطبٌب

 نوع االصابة

      الحالة األولى

      الحالة الثانٌة 

 

                                                                                                                                                    

 :أدوات البحث 

إن فً كل دراسة  علمٌة ٌلجأ فٌها الباحث إلى استعمال عدة أدوات ووسابل تساعده فً الحصول 

على البٌانات التً تتناسب مع موضوع الدراسة التً هو بصدد دراستها وعلٌه اعتمدنا فً دراستنا 

المقابلة ،المالحظة " الفهم الشفهً عند الحبسً بروكا على األدوات التالٌة تهذه على استراتٌجٌا

 " .،االختبار المطبق 



 

 

هً وسٌلة منضمة وهادفة ومن أكثر أسالٌب جمع البٌانات إنتاجٌة وفعالٌة : المقابلة  .1

،حٌث أن الهدؾ منها فً البحوث النفسٌة والمقابالت العٌادٌة جمع المعلومات من تفكٌر 

االنسان وسلوكه وآرابه ومعاشاته بطرٌقة سرٌعة ، وتسمح المقابلة بمعرفة الفروقات 

 ( .14ص.Benesch  1995)الفردٌة ٌخص موضوع واحد 

وفً دراستنا اعتمدنا فً مقابلتنا مع المختصٌن العٌادٌٌن داخل العٌادة مع أفراد أقارب الحالة 

المحل الدراسة وفقا لنظام الذي تخضع له العٌادة ،واعتمدنا فً ذلك على الملفات الطبٌة من 

 .أجل التأكد من تشخٌص عٌنة الدراسة من أنها تعانً من حبسة بروكا 

 تعد المالحظة طرٌقة من أدوات البحث العلمً الهامة فً جمع المعلومات : مالحظة  .2

عن الظاهرة المراد تقوٌمها حٌث تعتمد على استقبال مثٌرات حسٌة بصرٌة وسمعٌة 

للسلوك موضوع المالحظة ،سواء ما تعلق بسلوك األفراد الصادر عن تصرفاتهم عند 

 .التعرض لبعض المواقؾ الطبٌعٌة أو المصطنعة 

وفً دراستنا استخدمنا المالحظة أثناء عملٌة التحدث مع الحالة ومالحظة تصرفاتها 

ونوع ردات الفعل التً تقوم بإصدارها داخل قاعة الفحص وكذا أثناء تطبٌق االختبار 

 . بهدؾ تحلٌل سلوكا ته 

 :الدراسةاألساسٌة:2

:تعرٌفالدراسة:1.2  

تعرؾ هذه المرحلة الثانٌة واألساسٌة بعد الدراسة االستطالعٌة بعد أن اطلع الباحث على جهود 

الباحثٌن والوقوؾ على الجوانب النظرٌة والمنهجٌة والمفاهٌم والفروض الموجودة فً الدراسات 

ٌتم تطبٌق المنهج وأدوات جمع البٌانات المرتبطة بالدراسة وتطبٌق االختبارات والبرامج التً ٌنوي .

استخداها فً الدراسة التً ٌرؼب بالقٌام بها حٌث ٌتم تطبٌقها بمهارة كبٌرة على عٌنة البحث 

،وتمثلت دراستنا األساسٌة فً تقٌٌم استراتٌجٌة الفهم الشفهً عند حبسً بروكا بتطبٌق اختبار الفهم 

  .mtaالشفهً من اختبار
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 :أهداف الدراسة األساسٌة :2.2

 .اإلجابة على مشكلة الدراسة وحلها- 

 .تقٌٌم استراتٌجٌة الفهم الشفهً عند حبسً بروكا - 

 . على العٌنة المستهدفةmtaتطبٌق اختبار - 

 .أن تكون الدراسة العلمٌة بها أهداؾ كافٌة وشاملة لكل من المتؽٌرات الخاصة بالدراسة- 

 .تحلٌل نتابج الدراسة- 

 :حدود الدراسة : 3.2

 :الحدودالمكانٌة: 1.3.3

   كنا بصدد إجراء الدراسة على مستوى المشفى الجامعً لمدٌنة وهران وعلى مستوى مركز 

 .التأهٌل الوظٌفً بمدٌنة مستؽانم 

 :الحدود الزمانٌة :2.3.2

  . 2020   تمثلت الفترة الزمانٌة إلجراء دراستنا فً فترة الممتدة بٌن شهر مارس وجوان من سنة 

 :عٌنة الدراسة األساسٌة :4.2

 . تمثلت عٌنة الدراسة فً األشخاص المصابٌن بحبسة بروكا 

 :أدوات بحث الدراسة: 5.2

 " .mta"اختبار الفهم الشفهً من بطارٌة :االختبار 

 .تقدٌماالختبار:1.52    

 mt86 1986 هو النسخة الجزابرٌة لالختبار األصلً mta 2002بطارٌة 

(MontréalToulouse)  الذي أعدته فرقة فرنسٌة كندٌة متعددة التخصصات :

 ، علم النفس ، أمثال امختصٌن فً طب األعصاب ، طب اللسانٌات ، األرطوفونً
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، الفون  ( lecours)، لوكور  ( raskol)،راسكل  ( nespoulous)نٌسبولوز 

(Lafon) جونات ، (johnnett )  وكتوؾ ،(cotef )  ًوهو ٌعتبر أهم رابد لسان ،

نفس معرفً ، ٌستخدم فً مٌدان الحبسة ، الشق الحنكً ، االضطرابات الصوتٌة ، 

 .االضطرابات النفس عصبٌة ، اضطرابات اللؽة عند الطفل 

 على الوضعٌة متعددة األلسن للواقع الثقافً الجزابري  MT86             تم تكٌٌؾ وتعٌٌر بطارٌة 

 LE"، وذلك فً إطار اتفاق برنامج البحث فً مٌدان الحبسة ما بٌن جامعة الجزابر وجامعة تولوز 

MIRAIL TOULOUSE " اشترك فً إدارة هذا المشروع نصٌرة زالل"N :ZELLAL "

أخذت نصٌرة زالل  (MTA2002)بهدؾ تكٌٌؾ وتعٌٌر " J .2NESPOULOUSE"ونٌسبولوز

حٌث تراوحت أعمارهم  (ذكور و إناث) شخص من الجنسٌن 406وفرقة بحثها عٌنة مكونة من 

 سنة ، والتً كانت فً وضعٌات لسانٌة مختلفة ، أحادي، ثنابً ، وثالثً ، أو 70 إلى 20مابٌن 

العربٌة ، الدارجة ، العربٌة الفصحى ،القبابلٌة ،الفرنسٌة ، وبعد تطبٌق كل بنود "متعدد اللؽات 

 بالمابة من النجاح ، ومن هنا 85االختبار على خمسة أو ستة حاالت تم الحصول على نتابج فاقت 

على الواقع اللسانً واالجتماعً والثقافً الجزابري ،وبهذا هو صادق وموثوق  MTAكٌفت بطارٌة 

. 

 من حقٌبة تحتوي على ما ٌلً ك MTAٌتكون اختبار 

 LE CALIER DE PATIENTكراسة الحالة    _ 

  LE MANUELكتاب التوجٌه  _ 

 LIVRE DE PASSATIUONكتاب االختبارات _ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :  إجراء الدراسة األساسٌة 

إلجراء هذه الدراسة قمنا بإجراء الدراسة االستطالعٌة إلى عدة مراكز منها مركز إعادة التأهٌل 

، وذلك بعد الحصول 2020 والتً تمحورت مدتها بٌن مارس وجوان من سنة 2020الوظٌفً فً 

على تصرٌح من اإلدارة ،بعدها توجهنا إلى المراكز التً تظم الفبات المصابة بحبسة بروكا ، من 

أجل اختٌار عٌنة الدراسة التً تالبم دراستنا ،وذلك من خالل الرجوع إلى الملفات الطبٌة ،للتأكد من 

التشخٌص الطبً الذي ٌقوم به طبٌب األعصاب أن األشخاص لدٌهم حبسة بروكا، وبعدها قمنا 

باختٌار الحاالت التً تالبم شروط دراستنا ،والتً تمثلت فً تقٌٌم استراتٌجٌات الفهم الشفهً عند 

 .MTAالمصاب بحبسة بروكا ،وتطبٌق اختبار 

 

 :استنتاجعام

تطرقنا فً موضوع بحثنا هذا إلى أحد االضطرابات المنتشرة فً المجتمع الجزابري والمتمثل فً 

حبسة بروكا ،بجمٌع التفسٌرات والمالحظات العلمٌة المختلفة ،وكذا العوامل المتدخلة فً حدوثها 

 .واالضطرابات التً تحدث على مستواها 

وفً هذه الدراسة استهدفنا تقٌٌم استراتٌجٌة الفهم الشفهً عند الراشد المصاب بحبسة بروكا ،من 

،ولكن نظرا للظروؾ الحالٌة لم نتمكن من إجراء MTAخالل تطبٌق اختبار الفهمالشفهً من بطارٌة 

 .دراستنا المٌدانٌة واكتفٌنا بالدراسة النظرٌة



 

 

 

 

 

 

 

 : الخاتمة

ترتبط حبسة بروكا بتلؾ االجزاء االمامٌة لنصؾ الكرة المخٌة االٌسر ،فتظهر مشاكل على مستوى 

فهم اللؽة والتعبٌر ،حٌث ٌمكن للحالة المصابة بهذا االضطراب استرجاع مكتسباتها لكن من حالة 

 .إلى حالة أخرى

ومن خالل دراستنا هذه حاولنا إبراز أهمٌة الفهم الشفهً واستراتٌجٌاته عند الشخص المصاب 

بحبسة بروكا ،مع تحدٌد األخطاء التً ٌمكن أن ٌقع فٌها المصاب مع تصحٌح مسارها الصحٌح من 

 :إنتاج وفهم ،وبهذا ٌمكننا اقتراح بعض النصابح التالٌة 

 .ٌمكن للشخص المصاب بحبسة بروكا استرجاع إنتاجه اللؽوي وفهمه  -

 .توعٌة األسر باضطراب الحبسة من أجل المساعدة فً الكفالة  -

 . ٌمكن للحبسً استرجاع فهمه الشفهً المصاب بطرٌقة صحٌحة  -
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 :قائمة المراجع 

 :المراجع بالعربٌة :أوال 

 

 .2012دار الفكر -تشخٌص والعالج–اضطراب الكالم واللغة .إبراهٌم عبد هللا الزرٌقات 

، الجزائر  (1ط)ابراهٌمً سعٌدة ، الحبسة و علم النفس العصبً عند الراشد ،الخلدونٌة ، 

،2012 . 

دراسة فً علم أمراض الكالم –الحبسة وأنواعها .مختاري أألحمري .أ.أحمد عابس 

 .وعٌوب النطق

أدافر المٌة ،دراسة الفهم اللغة الشفهٌة لدى الطفل المصاب بالتوحد بعد إخضاعه إلعادة التربٌة 

 2011 ، الجزائر ، 2الصوتٌة ،مذكرة ماجستٌر ،جامعة الجزائر 

دراسة )أرزٌو  نسٌمو مشاكل الستحضار الكلمة ، أصغر وحدة لفظٌة دالة عند المصاب  بالحبسة 

. 2012 ، الجزائر ، 2، مذكره ماجستٌر ،جامع الجزائر (على مستوى الكلم

الطبعة األولى .اضطرابات التواصل بٌن النظرٌة والتطبٌق . أسامة فاروق مصطفى سالم 

  .2014عمان .ن.د.

أستاذة غزالً نعٌمة ،الفهم اللغوي الشفهً ، مقال منشور بجامعة  مولود معمري تٌزي وزو 

 بدون سنة 

برقوق غنٌة ،  عملٌه االسترجاع وعالقتها بالفهم القرائً عند المصاب بعسر القراءة ،  مذكرة 

. 2010، 2ماجستٌر ، جامعة الجزائر 

بن عصمنان عبد هللا ،  تطبٌقات لسانٌه ولغوٌة  على اللغهالتعبٌرٌه لدى الحبسً بروكا وعالقتها 

. 2016 ، الجزائر ، 2باالصابة ،  دراسة عصبٌة لسانٌة  ، مذكرة الدكتوراة ، جامعة الجزائر 



 

 

جعوت فتٌحة،  االستحضار الشفهً لدى المصاب بحبسة بروكا ، فٌرنٌكً، التوصٌلٌة والعامة 

، مذكرة ماجستٌر ، جامعة (دراسة لسانٌة ونفس معرفٌة)بالوسط االكلٌنٌكً الجزائري ، 

. 2011بوزرٌعة،  الجزائر ، 

دراسة  مقارنة بٌن المقارنة   )حسٌان دمحم ، عالقة نوع الحبسة أعراضها  بموقع االصابة الدماغٌة

 . 2008، مذكرة ماجستٌر جامعة بوزرٌعة ،  (التشرٌحٌة العصبٌة والمقارنة النفس لنسانٌة

خلفة أسماء، دراسة إستراتٌجٌة القصصٌة للفهم الشفهً عد الطفل األصم الحامل للزرع القوقعً 

  .2015- 2014،مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس فً االرطوفونٌا ، 

 1984داوود عبده ،دراسات فً علم اللغة النفسً ، مجلس النشر العلمً ، الكوٌت ، 

دحال سهام ،دراسة و تحلٌل إستراتٌجٌة الفهم الشفهً عند الطفل المصاب بصعوبات تعلم اللغة ، 

  (.2006 - 2005 )مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم النفس اللغوي و المعرفً 

دروس غٌر منشورة السنة الثالثة أرطفونٌة علم النفس .علم النفس العصبً والحبسة .ن.زالل 

 .2005/2006علوم التربٌة واالرطفونٌة جامعة الجزائر 

الزٌات فتحً مصطفى،  األسس المعرفٌة للتكوٌن العقلً وتجهٌز المعلومات ، سلسله علم النفس 

 . 1998 ، مصر 1، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزٌع ط (1)المعرفٌة 

سمٌر فنً ، دراسة التعرف البصري و الفهم الكتابً عند الطفل األصم ،مذكرة ماجٌستٌر جامعة 

 2007، 2ماجستٌر جامعة الجزائر 

سٌد أحمد الهٌاص ،دراسة لبعض المتغٌرات المرتبطة بمستوى الفهم اللغوي و الطالقة اللفظٌة 

 ..1984لدى التالمٌذ المرحلة االبتدائٌة ، رسالة ماجستٌر ،جامعة طنطا كلٌة التربٌة ،

طاهر مساحً تفسٌر االضطراب النحوي عند المصابٌن بحبسة بروكا باستعمال نموذج النظرٌة   

. 2012، مذكره ماجستٌر ، جامعة الجزائر ،  (دراسه نفسو لسانٌة ومعرفٌة  )الخلٌلة الحدٌثة 

 .2005 اآلداب القاهرة ةمكتب. الطبعة األولى



 

 

عبدوش رٌم ،عالقة الكفالة االرطوفونٌة بإعادة التربٌة الحركٌة عند المصاب بحبسة بروكا،  

. 2011 ، 2مذكرة ماجستٌر ، جامعة الجزائر 

العتوم عدنان ٌوسف و آخرون ، علم النفس التربوي و التطبٌق ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع 

  ..2005، عمان األردن ، 1،ط

عواملة حابس ، مهارات تعلٌم القراءة و الكتابة لألطفال ، دار وائل للطباعة و النشر ، االردن ، 

2004. 

. 2015، عمان ،  (1ط)قادري حلٌمة ، مدخل الى االورطوفونٌا ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ، 

 عند الحبسً mta 2002قاسمً صالح تصمٌم برنامج معلومات لتقٌٌم نتائج اختبارات رائز 

بروكا، دراسه مقارنه بٌن الرائز الكالسٌكً ، والمبرمج تحلٌل لسانً، مذكره ماجستٌر ، جامعه 

. 2010 ،2الجزائر 

 .دراسة فً علم اللغة العصبً .انتاج اللغة فً الدماغ .دمحم اسماعٌل بن شهداء 

جامعة .تقٌٌم نفسً عصبً للحبسة عند الراشد .مروانً هاجر والبروفٌسور بوسبتةٌامٌنة 

 .2.2018الجزائر 

 .مصطفاوي الحسٌن قسم العلوم االجتماعٌة بجامعة أكلً دمحم أولحاج بالبوٌرة 

دار المعرفة .منهج البحث العلمً فً المجاالت التربوٌة والنفسٌة .منسً محمود عبد الحلٌم 

 .2003.الجامعٌة 

مٌرود دمحم ، إستراتٌجٌة الفهم عند أحادي اللغة و الطفل مزدوج اللغة ، دراسة مقارنة ، أطروحة 

 .2008 ، الجزائر ،2نٌل شهادة دكتوراه ، جامعة الجزائر 

استراتٌجٌات المتابعة والتقٌٌم إلنتاج الكالم وفق الفهم الشفهً لدى األطفال ذوي .نبٌل زاٌري 

 .2016جامعة الوادي .الزرع القوقعً المدمجٌن فً المدارس العادٌة 



 

 

نبٌل زاٌري ،تقٌٌم استراتٌجٌة الفهم الشفهً عند الطفل ذو الصمم الحاد باستخدام الكمبٌوتر 

الفهم اللغوي القرائً واستراتٌجٌاته المعرفٌة .عواشرٌة السعٌد ..19 .2008،مذكرة دكتورة ، 

 .2016.منشورات المجلس األعلى .

 .2012الفهم اللغوي الشفهً .نعٌمة غزالً 

 :المراجعاألجنبٌة- 2

(http://www.alibahame .com) 

.déctionneire d  orthophonie 2004 

article .l aphasievousconnaissez .nadine moranu.2007 . 

Dictionnaire médical ,masson ,Paris, 1999. 

Dictionnairemédical .masson .paris .1999 . 

F, Brin &all , dictionnaire d'orthophonie , France Ed ortho ,2004  

Le Petit Larousse <<dictionnaire de médecine>> 2 êmeédition ,bruxelles , 

1997 

zellal ,N, 2002 , protocole montera   Toulouse d'examen linguistique de 

l'aphasie , mt 86 version  algérienne Université d'Alger. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


