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 ملخص البحث: 

عاده الرتمزي الفونولوج  اإ يف حتسني  Forbrain فعالية  هجاز الرجع السمعيهتدف هذه ادلراسة اىل اثبات 

ثانية  ل ممتدرسة يف الس نة ا   دلى الطفل املتأأتأأ. تمتثل عينة البحث يف طفةل تعاين من التأأتأأة لها مثان س نوات

. تقدم  ةوليس لها سوابق مرضي ة و اضطراابت وظيفيأأ  ةل تشكو من أأمراض عضوي من التعلمي الابتدايئ،

احلمك عل القوايف وهممة تكرار لكامت بدون معىن .يمت اثر ذكل اخضاعها اىل برانمج   ةهممتان: همم  للطفةل

وذكل ابس تخدام   ةدقيق 15 ةيومي ةيوم تدوم لك حص 50 ة بصوت مرتفع ملد ةتدرييب يويم للقراء 

  ةون يوم ابلس تعانة بسمل مراقبتطور التأأتأأة طوال امخلس  ة اثناء هذه الفرتة يمت مالحظ  Forbrainهجاز 

تطبيق الاختبارات اخلاصة مبهام احلمك عل القوايف وتكرار اللكامت بدون   ةبعد انهتاء التدريب يمت اعاد ةالتاات

 .ةمعىن حىت يمت مقارنة نتاجئها ابلنتاجئ القبلي

ة العائد للظروف اخلاصة ابلنس بة لنتاجئ واس تنتاجات ادلراسة فمل يمت التوصل لها بسبب عدم اكامتل ادلراس 

 .COVID-19اذلي فرضها انتشار وابء 

عادة الرتمزي الفونولوج  -  Forbrainهجاز :   اللكامت املفتاحية   التأأتأأة.   – اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

Cette étude vise à démontrer l'efficacité de l’appareil de feedback auditif Forbrain dans 

l'amélioration de l’encodage phonologique chez l’enfant qui bégaie. L'échantillon de la recherche est 

une fille de 8 ans scolarisée en 2eme année primaire souffrante de bégaiement. L'enfant ne souffre 

d’aucune maladie organique ou de troubles fonctionnels et n'a pas d'antécédents médicaux. Deux 

tâches ont été présentées à l’enfant : la tâche de jugement des rimes et la tâche de répétition des 

mots sans sens. Elle a ensuite été soumise à un programme d'entraînement quotidien de lecture à 

haute voix pendant une période de 50 jours, chaque session quotidienne dure 15 minutes et ce là en 

utilisant l’appareil Forbrain. Pendant cette période, le bégaiement est observé tout au long des 

cinquante jours à l'aide d'une échelle de surveillance du bégaiement. Une fois la formation terminée, 

les tests pour les tâches consistant au jugement des rimes et à la répétition les mots sans sens sont 

réappliqués pour que leurs résultats soient comparés aux résultats précédents. Les résultats et les 

conclusions de l'étude n'ont pas été atteints en raison de non-accomplissement de l’étude dû aux 

circonstances spéciales imposées par la propagation de la pandémie de COVID-19. 

Mots clés : Forbrain, encodage phonologique, bégaiement. 

 

 

Abstract: 

This study aims to demonstrate the effectiveness of the Forbrain auditory Feedback device in 

improving phonological encoding in a stuttering child. The sample of the research is an 8-year-old girl 

who is a 2nd grader, and has been suffering from stuttering. The child does not suffer from organic 

diseases or functional disorders and has no medical history. The child was presented with two tasks: 

the task of judging rhymes and the task of repeating words without meaning. Then she was subjected 

to a daily training program of reading aloud for a period of 50 days, each daily session lasts 15 

minutes, using the Forbrain device. During this period, the stuttering is observed throughout the fifty 

days, with the help of a stuttering monitoring ladder. After the training is completed, the tests for the 

tasks of judging the rhymes and repeating the words without meaning are re-applied until their 

results are compared to results before the tests. The results and conclusions of the study have not 

been reached due to the incomplete study due to the special circumstances imposed by the spread 

of the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Forbrain, Phonological Encoding, Stuttering. 
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 مقدمة: 
 

  ة حيا ةاخرتاعات هدفها حتسني جود ةمن حياتنا اليومي أ  جزء ال يتجز  ةالتكنولوجي ة هجز صبحت ال  أ       

يدان الصحي من الانتفاع هبذه التكنولوجيا حيث جند اليوم يف  امل مس تخدمهيا يف مجيع امليادين ومل يس تثىن 

 أ هجزة عديدة و متنوعة لهذا الغرض.  الوسط العيادي

Joyeux, N. & Topouzkhanian, S. (2016). 

اليت يشهدها القطاع حيث   ة التطورات التكنولوجي ة هذه واكبم ايف هذا الصدد يسعى جمال الارطوفوني     

تنوعت  كام تاهيل ال  ةعاد ا  نرى اليوم اس تخدام لهذه التكنولوجيات يف خمتلف مراحل التكفل  من تقيمي او 

ذات   ة اىل غاية اهجز  ةتطبيقات وبرامج معلوماتيب والتجهزي السمعي مرورا  ةبدءا ابملعينات السمعيال هجزة هذه 

   Neurofeedbackة العصبي ة الرجعي ةالتغذينذكر أ مهها  ة الرجعي ةلتغذيا ةاكهجز   ة وجد دقيق  ةتكنولوجيا عالي

 Feedback auditif سمعي ال  ة اكلرجعاحلس ي ة الرجعي ةالتغذي  Biofeedbackةالطبيعي ةالرجعي ةالتغذي

  ةاكرث دق ةاليوم اىل توفري مساعد  ة تسعى هذه الاخري  حيث  اىل غري ذكل..    feedback visuelبرصيال 

 أ خرى، ةمن هج. بلك اضطراب  ةاخلاص ومكثف لتدريب املياكنزيمات اخملتةل همن خالل تدخل موج  ةوفعالي

فبفضل   ،انب العيادي سامه التطور التكنولويج يف الهنوض ابجملال يف جانبه الااكدميياجلاىل  ةواضاف

  - البرص ةتقنيل لتحليل خصائص الصوت والالكم او تقنيات اك ةكربامج معلوماتي ةمتطور ةاس تخدام اهجز 

ودراسات يف   ة ظهرت احباث جديد ة اثناء معليات القراء ةلتحليل التوقفات البرصيEye Tracking مرتية 

فهم افضل لبعض    يف ساعدت  ة جمال عمل النفس اللغوي وعمل النفس املعريف والعلوم الاعصاب املعرفي

بيامن ال متثل   ةاذلي كثريا ما اكن يفرس ابلرجوع اىل العوامل النفس ي ةالاضطراابت نذكر مهنا اضطراب التات 

   ية منائ  ة جيدر ان نتحدث اليوم عىل تتجدا و   ةالا حاالت اندر  Didirkova (2016) ةالتاتة النفس ي

 لالضطراب.   ةفال ميثل اجلانب النفيس الا تداعيات اثنوي DSM5 (2013)حسب ما جاء به 

  ةاو املعرفيو/  ةلفهم املياكنزيمات والسريورات اللغوي ة ادلراسات املعاص الكثري من  ذلكل انكبت       

    Covert Repairامهها   ةللتات  ة مفرس  ةفظهرت مناذج معاص   ةيف اضطراب التات  او اخملتةل ةاملصاب



3 
 

  ةعىل قدرات لغوي الاخريةحمددة تقوم هذه   ةالكمي  ةخلل عىل مس توى سريور اىل    ةترجع التات Explanو 

 . الرتمزي الفنولويج ةاعاد سريورة  الا ويه ةومعرفي

وذكل ابس تخدام   ةللك ما سلف ذكره سنسعى يف دراستنا هذه لتحسني هذه السريور   ابعتبارو، كلذل     

 مكثف. و   من شاهنا انت ان تعطي تدخل دقيق  ة هجاز متطور للرجع السمعي حيمل تقنيات عالي

حيث س نقوم بتقس مي دراستنا اىل جانب نظري و جانب ميداين    تفاصيل دراستنا جتدوهنا يف هذا العمل     

 اليمك اذن مثره جمهوداتنا.  خنطوا من خالهلام مجيع مراحل البحث العلمي.
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 الفصل ال ول: 

 مدخل اىل ادلراسة 
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I.  :اال شاكلية 

تفسريها او   من حيث  من اكرث الاضطراابت اليت حريت الباحثني والاخصائيني ةيعترب اضطراب التات      

دفع الباحثني   مما لتكفل تلفةاخمل  شاكل الحيث يتسم هذا الاضطراب بعدم اس تقراره ومقاومته ل ،هيلهاأ  ت ةعادا  

 صمود. ال هذا يف الاس باب اليت تقف وراء معانلال

املتاتيئني   ةاختالفات يف الاداء الوظيفي لفئ ةيف مالحظ irmf  ةوقد سامه التطور التكنولويج اكهجز      

التناول   ةهنا ان تثري تساؤالت حول حصأ  من ش   PIERART, Bernadette(2018)  مقارنه ابلغري متاتيئني

اختذت مساكل   هتفسري  الباحثه يفة نظرايت املعاص ال اما ادلراسات و . طويةل النفيس هل واذلي طغى لفرتات

. ومن امه الامنذج  ةواللغوي ة قدرات املعرفيالدقيقه يف بعض وظائف  كل العصيب واختالل ملساخرى اك

منوذج   القامئني عىل  " اكس بلني"و "رفكو  "جند منوذيج  ةاملعاصه يف عمل النفس اللغوي املفرسه للتات

LEVLET الرتمزي   ةء عىل مس توى اعادط اىل بة المنوذجني اس باب التات  نهذا عانتاج الالكم يرج  ة لعملي

 لويجنو و انتاج الالكم تقوم عىل نظامني وهام الوعي الف ة يف معلي ةمعين ومرحةلويه سريورة ولويج ونالف

تكون يف شلك تكرارات   ةاخطاء الكمياىل   ةيؤدي اخللل عىل مس توى هذه السريور  ة الفنولوجي ةواذلاكر 

  Pendeliau-Verdurand (2014)متديدات توقفات.

  ضطرابفونيا ابعتباره الاختصاص الامه لتكفل هبذا الا طو الار جملال يعترب هذا املسار البحيث جد همم        

دخالت  يتعني علينا الاخذ بعني الاعتبار امل ةالقدرات الفنولوجي  ةالتاهيل او تمني ةولكن ان فكران ابعاد

 .  ةالفونولوجي ة لوظائف املعرفيه ليك تتحقق الكفاءلو العمل اجليد  )توثيق(ةاحلس ي

اذلي يعمتد عىل تقنيتان   Forbrainالسمعي املغري ع يف هذا الصدد فكران ابس تخدام هجاز الرج     

تمتثل   .الرتمزي الفلولويج ةاعاد ةيف معلي يف حتسني الوظائف اخملتةل ة اساس يات من شاهنام ان تقدم املساعد

   يف:  هتان التقنيتان

بشلك مكثف   ةالصوتي ةمتكن من وصول املعلوم ة الارسال عرب املسكل العظمي و هذه التقنيال وىل:  -

 اطول ابعتبار ان املسكل السمعي العظمي ارسع من املسكل الهوايئ حوايل عش  ةزمنيلمدة ول

 . ةيه التخزين يف اذلاكر مرات وهو ما من شانه ان يعزز معل  )توثيق(

الصوت بشلك يركز   ةاليت زود هبا اجلهاز واليت تقوم بتصفي ةديناميكي ةفهيي مصفا   :ةاما التقنيه الثاني  -

  attaques des mots، و انطالقة اللكامت  او مدود فيه عىل الصوائت الطويةل
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يف   ةبشلك عام ولها امهي اللغةتعمل ومنو ل  رضوريةويه اصوات  ةسمى ابالصوات النقيو يه ما ت 

  بشلك خاص. يجالوعي الفنولو ةتمني

 Escera, Gorina-Caretaa et Lopez-Caballero (2018) 

قدرات الوعي   ةيف تمني ة املساعد تقدميماكهنام اب انهخصائص هاتن التقنيتان جتعلنا نتصور      

 الرتمزي الفينولويج ةريورت اعادالنظامني الذلان ترتكز علهيام س  ة الفنولويج واذلاكره الفنولوجي

(Pendeliau-Verdurand, 2014) 

املمتدرسني مهنم  ةخاص ال طفال املتاتئنيم لفئه هماقبال  تعرف البئة اجلزائرية من هجة أ خرى     

ايئ اىل  منراب فهيا من ضطاليت يتطور الا  ةهذه الفرت  ةحساس يابعتبار لبحث عن خدمات التكفل ول 

ويقدم   ةوابعتبار ان االوسط العيادي اجلزائري ما زال يس تخدم التقنيات التقليديمس متر او مزمن 

عادة برامج  يقترص يف التقيمي غالبا عىل الرتكزي   ضطراب للتكفل هبذا الا  ةالتاهيل الالكس يكيا 

فاجلانب النفيس وتقدمي تقنيات خمترص عىل حتسني الاداء الفزييولويج من معليات تنفس واسرتخاء  

  هجنحت فهيي ال تتعدى ختفيف وقيت لبعض الاعراض ذلكل  هتدف دراستنا هذ وان  وتصويت

ابختيار  وابس تخدام هجاز تكنولويج متطور ، املياكنزيمات املصابه فيه ة التاته بتمني اضطرابللتكفل 

 . دلراستنا ةفئه الاطفال املمتدرسني كعين 

 أ ؟ الطفل املتات  دلى نولويجو الرتمزي الف اعادة فهل ابماكن اجلهاز حتسني - 

املتدخلتان يف هذه   ةاذلاكره الفنولوجيو ولويج ون لك من وظيفه الوعي الفنيسحت  هل دوريف هلو  -  

 السريورة؟ 

II.  الفرضيات : 

 ال ساس ية:    ة الفرضي  .1

 . املتات الطفل  دلى نولويجو الف  الرتمزي  ة اعاد حيسن اجلهاز 

 ة: الثانوي   الفرضيات  .2

 الفرضية الثانوية ال وىل:  . أ  

 وعي الفونولويج.ال جانب مناعادة الرتمزي الفنولويج  اجلهاز حيسن 

 الثانية: الفرضية الثانوية   . ب 
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 ة.الفونولوجياذلاكرة  جانب مناعادة الرتمزي الفنولويج  حيسن اجلهاز 

III.  ال هداف : 

 . املتات  الطفل  دلى  الفنولويج الرتمزي ةاعاد تقيمي .1

 . املتات  الطفل  دلى  القوايف عىل   احلمك ة همم خالل  من الفنولويج الوعي تقيمي .2

   .معىن بدون اللكامت تكرار ةهمم  خالل من ة الفنولوجي ةاحللق نشاط تقيمي .3

  طريق عنةالصوتي ةالسمعي ةاحللق تدريب خالل من املتات  للطفل  ة نولوجيو الف القدرات  حتسني  .4

   .متطور مسعي  رجع هجاز  وابس تخدامة القراء  نشاط

 . الطفل دلى الفونولويج الرتمزي ةاعاد حتسني يف  اجلهاز  دور من التاكد  .5

  

IV.   ةادلراس   ة مهي أ : 

 وأ   والفزييولويج النفيس  اجلانبني عن  عوضا املعريف اللغوي وا هيجانب  من ة التات اضطراب تناول .1

 .السلويك

  يتال ةالفرت   اابعتباره  املتاتيئني عند السن هذه  ةحلساس ي المتدرس  سن  اطفال بفئه  خاص اهامتم .2

 .الازمان حنو الاضطراب فيه يتطور أ ية مزمن او ةمس متر  اىل ةمنائي  من ةتات ال  افهي تتحول

  الرجع  هجاز  اس تعامل خالل من فوين طو الار  التكفل ةمعلي يف  احلديثه تكنولوجيا ال  وسائل اس تخدام .3

 . Forbrain السمعي

 . ةالشفوي ةاللغ  قدرات ةلتمني ةاملكتوب ةاللغ  عىل الاعامتد .4

 . ةالتات  اضطراب يف  داءهأ  و  الفنولويج  الرتمزي  اعاده  رة سريو تتناول  .5

  أ غلب  اقترصت بيامن التأ تأ ة اضطراب يف الفنولويج  الرتمزي ةاعاد  ةسريور  نشاط  حتسني يف بحث ال  .6

 .  فقط  السريورة هذه تقيمي يف - عىل حدود علمنا-   مهنا احلديثة حت  ادلراسات

 . فقط الراشد عىل سابقا  تقيميه ت  ان بعد املتات  الطفل   عىل  Forbrain هاز جل ا تقيمي .7
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V.  املوضوع   اختيار   دواعي : 

 ة والفزييولوجي  ةالسلوكي ةالنفس ي الابعاد عن بعيداة التات  الاضطراب  اخرى جوانب ةدراس  يف ةالرغب .1

 وخصوصا الاطفال فئة  من مه  ةالتات الضطراب وفوين طالار  العالج لتلقي  املتقدمني من ةكبري  ةنس ب .2

 : اس باب ةثالث اىل ذكل ارجاع  وميكن المتدرس سن يف الاطفال

  منو مع نفسه تلقاء من سزيول انه مهنم امال السن هذه  قبل  الاضطراب  هذا حنو الاولياء  قلق عدم  -

 . الطفل

   .الطفل عىل  النفيس  تثريه ةزايد و السن هذه يف  الاضطراب ترخس -

  لتلقي  ابليأ س الشعور وخاصة دلهيم الاضطراب ترخس بعد عالج  عن  البحث  عن البالغني عزوف -

 . احملاوالت من مجموعة  بعد البعيد املدى عىل الكهمم جمرى من حيسن تكفل

   او ةالكس يكي اجلزائري العاليج الوسط يف ة التات ابضطراب للتكفل ةاملقدم   التدخالت  اغلب .3

  لتأ تأ ة والسلويك  الفزييولويج اجلانب يف للتحمك مترينات  ةالنفس ي ةالاحاط  عن تقترص  ما غالبا ةتقليدي

 . والتنفس اسرتخاء  كمترينات

  انتاجاته يراقب تجعةلف  ةالكم جملرى  حتسني من املتات متكني عىل  يقترص  هدفها اخرىتقنيات    .4

  النطق و الاطاةل تقنيات  مهنا نذكر منه التخلص وليس  الاضطراب اعراض اخفاء هبدف ةالالكمي

خل للصوت اللطيف  .. ال ول ا 

  طفالالا دلى ةاحلساس ي شديد ذكل يكون بيامن ضطرابلاب التام  الوعي عىل تعمتد المترينات  اغلب .5

  الوعي التام  واعي غري  بني الفرته هذه يف  الطفل يكون حيث  المتدرس سن يف مه من ةوخاص

  ان شاهنا من للالكم ادائه ةمعلي يف  الطفل نقد عىل الرتكزي  جيعل بشانه قلق جد  ومراهق هضطراباب

 . النفيس  الرضر تعمق

  من الطفل تحولف  ةالعفوي ويه  هممه ةخاصي   السالف ذكرها ةيالالكم المترينات و التقنيات   تفقد  .6

  تذكر عليه :ارادي صاع  اىل  ..توقفات ،اختالجات ،تكرارات :يف  يمتثل ة التات ضد  ارادي ال صاع 

  الاعراض ختفي  ان  شاهنا من لكها  ..خاريج  ايقاع  اىل الانتباه  ،معيق التنفس ،وقت اخذ ،التعلاميت

و   ادلامئة ةاملراقب عن ناجتال  امئادل هجادالا حيث  من  شديد النفيس  لها أ ثر ولكن  املس متع امام

 . كبري معريف هجد ايضا يلكفه ما وهو  الالكم  ة معلي اثناء  واجلسمي اللفظي  دائهال لطفل  املس مترة 
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VI.  اجرائيا   وتعريفها  ة ادلراس   مصطلحات   حتديد : 

 : املتغري   السمعي   الرجع   هجاز  .1

  وتصفيته العظمي املسكل عرب   الصوت ارسال تقنيتا خالل من ةصوتي ةمسعي ةاحللق  لتدريب  هجاز  هو      

  جتعل حت  خصائصها  تغيري ت  افضل بنوعية و مكثف بشلك الصوت وصول  هبدف  ادليناميكية ابملصفات

 . والرتكزي عىل خصائص صوتية هممة يف ادراك الصوت،اللغة والالكم  مس مترة  انتباه حاةل  يف ادلماغ 

 : الفونولويج   الرتمزي   اعاده  .2

  الشخص قيام اىل يؤدي اختاللها غوية ول ةمعرفي قدرات فهيا  دخلتت  الالكم انتاج ةمعلي  يف هممة   سريوره     

 . و اال طاالت  والتكرارات  اكلتوقفات الكمية  ابخطاء

 ة: التات  .3

     . جمرى الالكم ويظهر يف شلك تكرارات توقفات متديدات يصيباضطراب      

VII.  :ادلراسات السابقة 

   Forbrainهجاز اخلاصة ابملتغري املس تقل: ادلراسات   .1
 النتاجئ والاس تنتاجات  الادوات املس تخدمه  املهنج  لعينه  عنوان ادلراسه  امس الباحث 

Escera, C., Gorina-

Caretaa,N., & 

López-Caballero,F . 

(2018 )  

 

 حصيفه اللغه والسمع 

 التاثري احملمتل ل  

forbrain   

جهاز رجع مسعي  ك 

 متغري 

 -راشد مزدوج اللغه كتالونيا 32

 اس بانيه 

 اانث 14ذكور  18بيهنم  

 ثالثه من مس تخديم اليد اليرسى 

ال يشكو اي مهنم اضطراابت يف  

 .اللغه او الالكم او العجز السمعي

يقوم  املشاركون  :املهنج جترييب 

ابلقراءه بصوت مرتفع بعد ان 

ت تقس ميهم اىل مجموعتني 

خشص  16متكونتني من 

اجملموعه الاوىل مجموعه  

forbrain   تقوم ابلقراءه مع

هجاز مش تعل اما اجملموعه  

اءه مع اجلهاز الثانيه فتقوم ابلقر 

ذكل مقارنه نتاجئ   اثرمطفي يمت 

 تسجيالت قراءاهتم

 اهجزه التسجيل الصوت 

 برانمج ملعاجله خصائص الالكم 

   forbrainهجاز 

 

يف تغيري خصائص     forbrainفاعليه 

 الكم مس تخدميه

جهاز كان يس تخدم   forbrainميكن

 رسيري يف العيادات الارطوفونيه 

 

Escera,C 

(2015) 

 

جامعه س يكوبيولوجيا  

 بربشلونه اس بانيا 

دراسه علميه  حلاهل  

لالكم  لوحيده  

سريورة السمع و  

تقويه الانتباه  

ابس تخدام  

forbrain 
 

 سوابقدون  21س يده يف سن ال 

 مرضيه

 دراسه حاهل 

املياكنزيمات  عرب تقيمي جترييب و 

اليت ميكن ان تتغري بعد مخسه 

من اس تخدام   15اىل 

forbrain    ملده ثالثه اايم

متسلسهل و اجراء التقيمي 

 .فاليوم الرابع

 

 

لتقيمي الاس تجابه  اختبار  

 العصبيه 

اختبار  لتقيمي اجلانب  

شده  ال رتددات و ال :الاكوستييك

 التعرف عىل صوائت وزماهنم 

   forbrainهجاز 

 

من جوده الصوت    forbrainحيسن 

تنفيذيه  ال ياكنزيمات الانتباهيه و امل و 

واذلاكره اجلهاز قادر عىل ان يكون مفيد  

يف حتسني تركزي عند الاشخاص اذلين  

يش تكون من اضطراب يف الانتباه مثل 

النشاط   طاضطراب قصور الانتباه وفر 

احلريك اضافه اىل الاشخاص اذلي دلهيم 

 يف انتاج الالكم والسمع صعوبه 
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Gómez Guillermo, 

Carmen María. 

(2016) 

 

 اجلامعه العامليه الريوجه 

طالقه القراءه  

اذلاكره مع  و 

forbrain   

 

مجموعه ضابطه  15طفل  29

مجموعه جتريبيه لتالميذ ممتدرسني  14

و   يف الابتدايئ اعامرمه بني الست

ليس دلهيم مشألك مشخصه   س بع

 او خاصه ابلتعمل 

جترييب قياس قبيل وبعدي  

رسعه القراءه اذلاكره انتباه ل 

واعاده القياس بعد مده عشه  

 15اايم من القراءه اليوميه ملده 

   forbrainدقيقه ابس تخدام 

 اختبار رسعه القراءه

 اختبار اذلاكره راي  

 اختبار الانتباه 

 

لتجريبيه يف متغريات  اجملموعه ا ارتفاع نتاجئ 

النتاجئ اليت ت   .رسعه القراءه والانتباه

احلصول علهيا يف اذلاكره العامهل غري  

 يفبسبب عامل التذكر  قد يكون حامسه

 تطبيق واعاده تطبيق الاختبار

M,Estak. 

(2017) 

 

جامعه ازاد شعبه عمل  

 النفس 

تثري العالج الصوت  

  forbrainجبهاز  

القراءه  عىل قدرات  

لطالب يش تكون  

صعوابت يف  ن  م 

 القراءه 

طفل ممتدرسني الس نه الثانيه  20

والثالثه من التعلمي الابتدايئ حسب 

  10النظام ادلرايس الاس باين 

 دلهيم جتريبية 10ضابطة و 

 صعوابت القراءه 

 

حصه تدريب   20 :جترييب 

مل تمتتع     forbrainصوت 

اجملموعه الضابطه ابلتدريب  

 ابجلهاز

 

 اختبار المتيزي السمعي 

 اختبار القراءه عرس القراءه 

ق همم مجموعه جتريبيه من حيث اداء  فر 

متيزي السمعي هذا الفرق اكن همام ايضا يف  

الاس تنتاج اجلهاز   .اغلب همارات القراءه 

هل تثري كبري عىل همارات القراءه ومتزي  

السمعي دلى طالب اذلين يعانون من  

                                                                                                                                                                                                 .صعوبه القراءه

Sun Jinju, Chen 

Changxiang, Li 

Shuxing, Li Dan 

(2018) 

 

 اندونغ الطبيه حصيفه ش 

ع  اثر التدريب الرج 

   السمعي الالكيم 

الوظائف    عىل خلل

املعرفيه عند مرىض  

 السكته ادلماغيه 

مريض ت تقس ميهم اىل مجموعتني  80

 جتريبيه وضابطه 

املهنج جترييب تلقت اجملموعه 

الضابطه اعاده تهيل تقليديه  

بيامن  تلقت اجملموعه التجربيه  

السمعيه ملده التغذيه الرجعيه 

دقيقه للك جلسة من   20

مخس جلسات   مبعدل اجملموعه

يف اس بوع عىل امتداد عش 

 اسابيع

مورايل للتقيمي املعريف  مقياس  

 مقياس التقيمي املعريف 

   forbrainهجاز  

النتاجئ القبليه  يف  مل يكن هناكل فروق 

اما بعد التدخل فقد اكنت النتيجه 

ندا لالنتباه الاجامليه الاختبار مورايل ك 

والرتكزي والبناء البرصي واللغه والتفكري  

اجملموعة   واذلاكره والتوجه اكنت النتاجئ

اعىل من تكل املوجوده يف  التجريبية

مجموعه الضابطه كام زادت نقاط اجملموعه  

اختبار ليفيكس تون اخلاص  يف  التجريبيه 

برصيه معليه احلركة ال  ابالدراك البرصي 

تركزي  مقارنه مع تكل التفكري الانتباه 

 املوجوده يف اجملموعه الاوىل 

 يالسمع عالاس تنتاج ميكن للتدريب الرج

ان حيسن الوظائف املعرفيه   الالكيم

 ملرىض السكته ادلماغيه

Anonyme 

(2015) 

 

راين دوالمبوال  1ميدي 

 دوهل اس بانيا

    forbrainنيس حت 

رسعه القراءه والفهم  ل 

 القرايئ 

مبدرسه ابتدائيه اربعه  مثانيه طالب 

يف الصف الاول اثنان يف الصف  

 الثاين اثنني يف الصف السادس

فتيات وفتيان ت الاخذ بعني  

الاعتبار التنوع كام ان بعض  

 الطالب دلهيم نقص يف الانتباه

جترييب تدريب عرب جلسات  

فوربراين عىل ماذا شهرين 

جلسات اس بوعيا   4مبعدل 

وبعدي  وتطبيق اختبار قبيل 

يف رسعه القراءه ابللغه  

 الكتالونيه 

 GALIاختبار رسعة القراءة  

 لللغة الاكتلونية 

   forbrainهجاز 

مجيع همارات القراءه    forbrainحسن 

دلى الطالب املشاركني لوحظ هذا 

بشلك خاص يف رسعه القراءه اضافه اىل 

يف عدد الاخطاء  نقص  ذكل ت مالحظه 

 د بعض احلاالت وارتفاع الثقه ابلنفس عن

 

AGUILAR 

GUERRERO,  

Beatriz. 

(2015)  

 

 

 اجلامعه ل الريوخه اس بانيا

  forbrainتثري  

عىل سريورات  

 القراءه 

 

الس نه الثانيه من التعلمي الابتدايئ 

   جتريبيه 15ابطه ض 15

اختبار قبيل وبعدي جترييب: 

 اايم  10دقائق ملده  10تدريب 

اختبار يقيس مجيع جوانب 

القراءه دقه التنفيذ رسعه 

التنفيذ الهيألك النحويه عىل 

 مس توى احلرف و النص

 

النتاجئ حتسن كبري لطالب اجملموعه 

التجريبيه يف مجيع الاختبارات الفرعيه  

 مقارنه ابجملموعه الضابطه 

ابلفعل   forbrainالاس تنتاج حيسن 

املهارات املعرفيه اليت تنطوي علهيا معليه 

 القراءه 

 

Li, Shuxing.  

Sun, Jinju.  

Sun, Dongmei. 

Chen, 

Changxiang.   

(2017) 

 

 جمهل الطب والفلسفه 

تثري العالج  

التدريب املعريف  

لدلماغ   forbrainاب 

للوظائف اخملتهل عند  

مرىض السكته  

 ادلماغيه 

ثالث مجموعات متكونه من اربعني 

مصاب بسكته دماغيه يش تكون  

 املعرفيه من اختالل الوظائف 

ذكر  27اجملموعه التجريبيه الاول 

انىث اجملموعه التجريبيه الثانيه   13

انىث اجملموعه الضابطه   12ذكر  28

 انىث 11ذكر  29

 

تلقت اجملموعه الاوىل   :جترييب 

تهيل روتيين تلقت اجملموعه 

الثانيه اعاده تهيل الروتيين مع 

اما    forbrainاس تخدام 

ت تدريب اجملموعه الثالثه فتلق

فقط    forbrainهاز جبيف 

بدون الاستناد العاده التاهيل 

 التقليدي

 

   forbrainهجاز 

اختبارات القدرات املعرفيه  

ختص لك من البناء البرصي 

الفضايئ الانتباه الرتكزي اذلاكره  

 التفكري اجملرد اللغه 

 

اجملموعه   ن مى اعلالثانية  نتاجئ اجملموعه

 و الثالثة .  الاوىل 

 اس تنتاج

سن التدريب املعريف جبهاز  حي  

forbrain   

الوظائف املعرفيه ملرىض سكته   

 .ادلماغية

 

 

 Forbrainادلراسات السابقة اخلاصة ابملتغري املس تقل: هجاز   : 1جدول رمق  
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عادة الرتمزي الفونولويج   : تابع اخلاصة ابملتغري ال ادلراسات   .2  ا 
 النتاجئ والاس تنتاجات  الادوات املس تخدمه  املهنج  لعينه  ادلراسه عنوان   امس الباحث 

Kristin M.P., 

Anna T.,  

Matthew D.,  

Torrey M.L. 

(2018) 

 

جمهل اللغه والالكم  

 الامريكيه 

 

تغيري اعاده الرتمزي  

نولويج دلى  فو ال 

  املتاتيئني مربهن 

  eye traking   ب 

 

 18متأ تأ ون و  18راشد  30العينه 

 عاديون

 

املهنج التجرييب اس تخدام تقنيه 

لقياس عدد زمن   مرتيةبرص 

تثبيت النظر اثناء القراءه ت  

 مقارنه النتاجئ بني اجملموعتني

 

الاشخاص املتاتؤون يقومون بتثبيتات نظر  eye trakingمرتية تقنيه برص 

يف   اكرث اثناء القراءه ويقضون وقتا اطول 

  موعةللمج النظر عىل اللكامت ابلنس به

تؤكد ادلراسه جعز عىل مس توى  .العاديه

 معليه اعاده الرتمزي الفنولويج دلى املتاتيئني 

Sasisekaran,J. 

De Nil, LF. 

Smyth, R. 

Johnson C.  

(2006) 

حصيفه اضطراابت 

 الطالقة

اعاده الرتمزي  

الفلولويج يف الالكم  

الغري منطوق عند  

 املتاتئني 

متاتيني معدل مجموعه جتريبيه عشه 

مجموعه لغري املتاتني   30,4الاعامر 

فاصل واحد   30معدل الاعامر 

اجملموعتني متطابقتني من حيث 

 اجلنس والسن 

املهنج جترييب من خالل القيام  

خبمس همام التعريف تسميه  

صور علنيه هممه مراقبه الفونمي 

اس هتداف اصوات صور صامته  

هممه حركيه يكون بنقر الاصبع 

 لسمع النغمه او الصوت اس تجابه 

 

مسيه صور ختص   اختبارات

علنيه هممه مراقبه الفونمي 

اس هتداف اصوات صور صامته  

هممه حركيه يكون بنقر الاصبع 

اس تجابه لسمع النغمه او  

 الصوت 

املتاتؤون ابطا بشلك ملحوظ يف هممه  

التحمك ف الفوناميت مقارنه ابالفراد الغري  

حيث  متاتين ال يوجد فروق هامه من 

رسعه الاس تجابه او عدد اخطاء مبا حييل 

اىل جعز خاص عىل مس توى التحمك  

 نولويجو الف

 

Nirmal, 

Sugathan 

Santosh, 

Maruthy. 

(2018) 

الصحيفه العامليه  

لطب والعلوم 

 الصحيه 

اعاده الرتمزي  

الفونولويج واذلاكره  

العامهل دلى املتاتئني  

البالغني املتحدثني  

 بلغه 

KANNADA  

 

  26و  19اعامرمه بني  20العينه 

غري متات  1111قسمت اىل مجموعتني 

مع تناسب من حيث العمر وسن و  

 والقدرات 

 

املهنج جترييب تقيمي قدرات  

الولوج املعجمي ابالقرتان  

ابللكامت املمزوجه مث اثر زايده  

العئب املعريف يف املعاجله  

الفنولوجيه مبقارنه زمن ردت  

او الاس تجابه   يمالفعل الالك

 الالكميه 

 

سامعات لكامت خمتلطه من لغه  

KANNADA  او نقل مقاطع

يف لكامت حقيقيه بشلك 

عشوايئ لتقيمي اعاده الرتمزي  

الفينولويج ابعامتد اجوبه حتليل 

الردود املسجهل تسجيل 

DMDX   ا لتحليل النتاجئ

ساب حل  PRAATاملسجهل و 

 زمن رده الفعل 

مزي الفنولويج الرت اعدة  النتاجئ قدرات 

يف  مضطربه دلى فئه املتاتيئني كام ان العجز 

لويج واذلاكره  نو رتمزي الفو ال اعادة قدرت

 .العئب املعريف بزايدة يفأ كرث العامهل يظهر 
 

Sasisekaran, 

Jayanthi. 

Brady, 

Alison. 

Stein, Jillian. 

(2013) 

حصيفه اضطراابت 

 الطالقة

حتقق اويل لقدرات  

الرتمزي  اعاده  

ولويج عند  ونالف

 الاطفال املتاتيئ 

  تأ ونتسعه متاتؤون تسعه غري متا

ال  صل مثانيه اف 11معدل الاعامر 

فرق بني الافراد من حيث السن  

 واجلنس 

 مهنج جترييب 

 مبهام التحمك يف الفونمي  قيام 

 

ادوات مس تخدمه تسميه الصور 

التحمك يف الاصوات مراقبه  

مراقبه صوتيه  النغمه السمعيه 

 حساب وقت الاس تجابه 

مجموعه املتاتين  دلهيم بطء مما يؤكد ما 

 توصلت اليه النظرايت املعاصه للتاته

 

Ramezani S, 

Nili-Pour R, 

Yadegari F, 

Rahgozar M 

(2012) 

 جمهل ايرانيه 

تثري تعقد اعاده  

الرتمزي الفلولويج  

هل الالكم بطالقه  

والغري  عند املتاتئني  

 متاثرين من الاطفال 

 

 طفل متأ تأ  حبده خمتلفه  18العينه 

 طفل غري متات  18 

تطابق من حيث السن واجلنس  ع م

 والمتوقع اجلغرايف 

 س نوات 9و  6اعامرمه بني 

  تكرار للكامت و :املهنج جترييب 

حساب عدد الاخطاء مع 

تعرض اللكامت .مالحظه التاته 

عىل شاشه حاسوب بني لك 

 لكمه ولكمه مخسه ثواين

 

 هجاز حاسوب توشيبا 

 

نولويج و تعقد الف ال تزداد التاته لكام زاد 

اماكنيه وجود جعز املس توى اعاده الرتمزي  

الفينولويج يزتايد هذا العجز بتعقد هممة  

 هذا الاخري ما يؤكد فرضيه كوفرت 

Pelczarski, 

Kristin M.  

(2014) 

حصيفه اضطراابت 

 الطالقة

اعاده الرتمزي  

نولويج عند  فو ال 

الاطفال الصغار  

 املتاتيئني 

متاتيئون ت حتديدها بنفس القدرات  

اللغوية وظروف الرتبيه اضافه اىل  

تطابق من حيث السن واجلنس  

 اعامرمه مخس وست س نوات 

 املهنج جترييب 

 

ادوات املس تخدمه مقاييس  

الوعي الفينولويج مقاييس يف  

ضافه  الفهم والانتاج املعجمي ا

 اىل النطق

 

  رياداء اقل بكثري من اداء غري املتاتين تش

نتاجئ اىل ان املتاتؤون دلهيم اختالفات  

دقيقه يف قدرات لغويه ولكهنا قويه من  

لويج نو جوانب معينه من اعاده الرتمزي الفو 

ختطيط اللغه   تسامه يف عدم اس تقرار نظام

 دلهيم
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Sangeetha, 

M., Geetha, 

M.P., 

Amulya, S., 

& Helga, 

Maria, N. R. 

(2018) 

املعهد الهندي 

 للالكم والسمع

اعاده الرتمزي  

دلى    نولويج و الف

 الاطفال املتاتيئ 

 

س نه   12طفل بني مثانيه و   68العينه

 والاخرون عاديون 34

 

املهنج جترييب قياس اوتوماتييك 

لزمن ردت الفعل ودقه الاجابه  

 برانمجللمشاركني من خالل 

DMDX  عن طريق هممه

 التحمك يف الفونمي

 

   DMDXبرانمج 

 الفونمياختبار التحمك يف 

 

يف  وجود او غياب فوناميت لالتحمك عدم  

لغري   مبجموعةمقارنه اجملموعة التجريبية 

 املتاتيني 

جعز يف س يورات اعاده الرتمزي   :الاس تنتاج

 ولويجونالف

 

 : أ عادة الرتمزي الفونولويجالسابقة اخلاصة ابملتغري التابعادلراسات  : 2جدول رمق    

 

 : ادلراسات الشبهية  .3
 النتاجئ والاس تنتاجات  الادوات املس تخدمه  املهنج  لعينه  عنوان ادلراسه  امس الباحث 

Escera, C, 

Gorina-

Caretaa,N, 

López-

Caballero,F. 

(2018) 

 حولية عمل النفس 

  اماكنيه اس تخدام 

forbrainيف  

 التاته اضطراب

 دراسه حاهل   كهل متاتأ ة 

 صوت للقياس مكي وكيفي 

 الصوت  برانمج ملعاجله خصائص

 forbrainهجاز  

تغيري الصوت يف   forbrainفعاليه هجاز 

 التاتةاثناء 

 الرتمزي الفونولويج: أ عادة ادلراسات السابقة اخلاصة ابملتغري التابع  : 3جدول رمق               

 

 أ مهية ادلراسات السابقة ومناقش هتا:  .4

 : ة و البيئالاجامتعي  الوسط    حيث   من  . أ  

  ةالبيئ يف الرتمزي الفينولويج فنجد دراسات ةمشألك اعاد درستالاوساط اليت يف  اكن هناكل تنوع      

  ة لهالغات متعدد  ورة يفوهذا التنوع همم جد لنتاكد من اختالل هذه السري  هنديةو وال  ةوالايرانيال مريكية 

مما يعطينا تصور اماكنيه دراس ته يف    ةالهندي KANNADAلغة  و ةوالفارس ي ة تينيالخمتلفه اك خصائص

 .ةالعربي ةاللغ 

 حيث تناول املتغريات: من   . ب 

الادوات املس تخدمه لتقيمي اعاده الرتمزي الفنولويج  الحظنا اختالف كبري من حيث الطرق والاساليب      

طلعنا علهيا تسعى فقط  ااضافه الا ان مجيع ادلراسات اليت ، وقد تعود ذكل الاختالف اهداف ادلراسات



13 
 

  ةوهو ما حيفزان يف اخذ املبادر  ة لتحسين  ةاخلطط عالجي البحث عن نالفنولويج بعيدا ع الرتمزي  ة لتقيمي اعاد

 .اجملاليف هذا 

 : للمهنج من حيث   . ج 

نولويج بيامن الحظنا  و تقيمي اعاده الرتمزي الفب  ة اخلاص ةمجيع ادلراسات سلكت املهنج التجرييب خاص     

وقد يعود ذكل الن تقيمي اجلهاز حيتاج   Forbrainبعض دراسات عىل اجلهاز يف   احلاةل ةاس تخدام ملهنج دراس 

حيقق   نوانب اليت ميكن هل ااجلمتعن يف ال  فوائده وااثره وفاعليته بدقة و حيث  من اوال اىل تقيمي نوعي

 . دراستنا ني يفهنج امل اختياريساعدان عىل  ما وهو ةولكن مل ختلو هذه ادلراسات من التجرب ةالاضاف

 :ة املس تخدم الدوات  ة ل ابلنس ب  . د 

  والبحث ةاجلزائري ةالبيئ  يف  تنياتوفر هذا النوع من التق يف  مما جيعلنا ان ننظر   ةعرصية و اغلهبا متطور      

سب ادلراسات هناك تنوع كبري  ف  لويجنو و ف الالرتمزي ةتقيمي اعاد  ة الناحيمن   ةخاص   ةختبارات الالزمالا يف 

لتحليل اخلصائص الصوت  ةلصوت برامج معلوماتيتسجيل عصيب تسجيل ا  ةيف طرق التقيمي من اهجز 

 . يف الاس تخدامة وخرب  ةلك ذكل يتطلب درايا ضافة اىل ان  والالكم 

اكختبارات التحمك يف الفوناميت    ةغ ختبارات اللة الاجلزائري  ةالبيئ يف كبريال نقص أ خرى  نعي ال  من انحية       

اقني يف تناول هذا  بلنكون س   ادلراسات  مما حيفزوانوميكن ذلكل السبب مل  يمت اخلوض يف مثل هذه 

نولويج او يف  و تقيمي اعاده الرتمزي الف ةيف معلي سوى   ةاملوضوع. الحظنا ايضا تكرر حدوث نشاط القراء

وانه رضوري ابعتبار ان اجلهاز حيتاج  ة ختيار هذا النشاط خاصالما يدفعوان   forbrainتدريبات جبهاز ال 

 .السمعية الصوتية ةقلحللاىل نشاط مشغل  

 : ة العين   حيث من   . ه 

ولكن اغلب ادلراسات   ةرتمزي الفنولويج للمتاتئني يف مجيع الفئات العمريال ة اعاد يف الحظنا اختالل     

  و ةخمتلف ة فئات معري عىل  فاكنت  اجلهاز  ةلفعالي ة اما ابلنس ب. ماملمتدرسني مهن ةاهمتت بفئه الاطفال خاص

حتسني معليات  يف حظنا قدرته بيني بسكتة ادلماغية او ذوي صعوابت التعمل كام ال ااكملص ةاضطراابت متنوع

  ةلتحسني سريور   ك داة مساعدةختاذه ال ان تعطينا مؤرشا حسن  من شأ هناا ةوالكمي  ةواخرى صوتي ةمعرفي

اجلهاز علهيم وهو ما   ةاختبار فعاليت  تاتني م اطفال  ةال توجد اي عينيف ال خري اعاده الرتمزي الفونولويج. 

 .ةاضافي ةيعطي دلراستنا امهي
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 الفصل الثاين: 

عادة الرتمزي الفونولويج   التأ تأ ة وا 
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 التأ تأ ة  

I.  :تعريف التاتأ ة 

 : تعريف التأ تأ ة يف املعجم ال رطوفوين  .1

يقاع الالكم يف حضور      طار  ا ضطراب وظيفي للتعبري اللّفظي يصيب ا  مس متع, يدخل بذكل يف ا 

 ا ضطراابت التواصل. 

      تكون املشألك النامجة عنه أ ثناء الالكم خمتلفة من خشص ا ىل أ خر وتمتثّل يف :    

 . تكرارات مقطعيّة -

 .متديدات صوتيّة -

 .توقفات -

 . تش نجات تنفس يّة -

 حتّراكت وهجيّة وعنقيّة.  -

هذااال ضطراب, تقدمت العديد من الفرضيات, بدأ  من  ال يوجد حاليا أ ي تأ كيد أ و حمتيّة حول أ س باب     

أ س باب أ صلها عضوي ا ىل مشألك نفس يّة مرورا ابلوراثة واليساريّة ) تغيري اجلانبية املهمينة( أ ّما اال جتاه احلايل  

  العوامل املثريةو   ،فيفضل فرضيّة العوامل املتعددة ابلتفريق بني العوامل املعززة املرتبطة ابلطفل أ و مبحيطه

 وأ ليّة التسلسل الزمين.  

    : CIM 10تعريف   .2

تمتزّي خصائص الالكم دلى املتأ تأ  ابلتكرار واال طاةل والتوقف ل صوات أ و مقاطع أ و اللكامت ممّا يعوق      

 التدفق اال يقاعي للالكم. 

 :    DSM5تعريف التأ تأ ة يف  .3

 ،مناسب لعمر الفرد واملهارات اللغويةا ضطراابت يف السالسة الطبيعية وتوقيت الالكم مما يعترب غري      

 تس متّر مع الزمن وتمتزي ابحلدوث املتكرر واملالحظ لواحد )أ و أ كرث( ممّا ييل: 
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 التكرار الصوت واللفظي.  -

 متديد الصوت للحروف الساكنة وكذكل أ حرف العةّل.  -

 تكرس اللكامت )عىل سبيل املثال توقفات مضن اللكمة(.  -

 .قفات يف س ياق احلديث مملوءة أ و فارغة( ا حصارات مسموعة أ و صامتة )و  -

س تعامل بدائل اللكامت لتج  اال طناب  -  .ب اللكامت اال شاكلية(ن)ا 

 تنتج اللكامت مع زايدة التوتر اجلسدي.  -

 التكرار ال حادي للكمة اكمةل.  -

و  ملشاركة اال جامتعية أ  القلق حول التحدث أ و يؤّدي ا ىل قيود عىل التواصل الفّعال, ا يسبب اال ضطراب    

 اكدميي أ و املهين بشلك فردي أ و يف أ ي مجموعة. ال داء ال  

 بدأ  ال عراض يكون يف فرتة المنو املبكرة.     

اال ضطراب ال ينسب ا ىل جعز حريك حيّس الكيم وال ينسب ا ىل سوء اال نس ياب املرتبط بأ ذيّة      

يفرس بشلك أ فضل ابضطراب  عصبية)مثل السكتة ادلماغيّة وال ورام والرضوض( أ و حاةل طبيّة أ خرى وال 

 عقيل أ خر.

 : ( National Stuttering Associationتعريف امجلعية العاملية للتأ تأ ة )  .4

يقاعه ونقص يف الطالقة اللفظية أ و التعبرييّة كام أ نه       ا ضطراب الس يوةل اال يقاعية للالكم وتفكك لتنظمي ا 

 من قدرته عىل التعبري عهنا يف شلك  ا ضطراب نفيس يظهر دلى الطفل حيامن تتقدم أ فاكره برسعة أ كرب

حلظات الصمت أ و تطويل يف نطق بعض اللكامت   ن توقفات مفاجئة واحتباسات حاّدة يف النطق وتبادل م

حبيث تأ ت هناية اللكمة متأ خرة عن بدايهتا ومنفصةل عهنا أ و يف تكرار ل صوات ومقاطع وأ جزاء من اللكمة  

وقد يصاحب ذكل توترا يف احلنجرة وتش نجات يف عضالت التنفس واضطراب يف حركة الشهيق والزفري  

خراج اللسان ويش تد التلعمث يف  وبعض العالمات ال خرى اكهزتاز الر  أ س وارتعاش رموش وجفون العينني وا 

ذا اكن متكررا ويكون اذلكور أ كرث عرضة   ال ا  مواقف التوتر والضغط اليت تتطلب تواصال وال يعترب اضطرااب ا 

لهذا اال ضطراب من اال انث يف نفس العمر الزمين ويرتبط هذا اال ضطراب ابلتنش ئة اال جامتعية واملناخ  

 ي واحلاةل اال نفعالية للفرد.ال رس 
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II.  :أ نواع التاتأ ة و خمتلف تصنيفاهتا 

 :   تصنيف حسب السن    -1

 هيم هذا التصنيف التاتة الامنئية فقط 

 : امنئية ال تأ تأ ة   . أ  

  وهو النوع الاكرث انتشارا ة تظهر عند الطفل يف سن اكتساب اللغ      

  DSM (2013).من  ةالاخري  ةالنسخ 

عىل اهنا اضطراب منايئ يف جمرى   Didirkova (2016)ترمجهتا  الطفوةل مرحةلجمرى الالكم يف اضطراب  

 .شهور ضعد ببع ختتفي تدرجييا يف اغلب احلاالت  ةواخلامسة الثاني ةالالكم وتظهر عند الطفل بني الس ن

 ئية املس مترة )او املزمنة(: تتة الامن  . ب 

ختتفي تلقائيا الا انه ميكن لالضطراب ان يس متر حت الكرب يف هذه احلال حدث عن    ةاغلب حاالت التات      

للطفل بني اثنان و مخس س نوات لكن مع تزايد    يئ راب الامن ضطمس متر او مزمن وهو نفس الا   يئ اضطراب منا

 . ةمزمن ةوتؤدي اىل تت ةالامنئي ةيزداد ا الاضطراب تعقيدا فزتيد التات  ةاملتطلبات اللغوي

 :   تصنيف حسب ال عراض  -2

 )Brin-henry, Courrier, Lederlé et Masy )2018حسب املعجم ال رطوفوين 

 تأ تأ ة تكرارية:  . أ  

 . من املقاطع تظهر اثناء الالكم ة تكرار متش نج لفونمي مقطع او مجموع          

 . ةاللكم ةعندما تكون هناكل اكرث من ثالث تكرارات تصيب سالم  ةالتكراري ةنتحدث عن التات 

 ختالجية: ا تتأ ة   . ب 

حراكت يف الوجه   ،كبريال التوتر احلريك  ة،توقف همم نوعا ما للالكم يكون متبوعا غالبا بتش نجات تنفس ي     

 . تعقيدا ةوالرقبه او يف اجلسم ابمكهل وتعترب اكرث انواع التات 
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 تأ تأ ة تكرارية / اختالجية:  . ج 

بني الشلك التكراري والاختاليج جيمع بني تكرارات ملقاطع او فوناميت وتوقفات   ة شلك وس يط للتات     

او عىل العكس ميكن    ة لتصبح اختالجي ةالتكراري ةالتات  تطورميكن ان تعترب مؤرشا ل  ة او تقطعات. هذه التات

 . ةبعد التكفل لتصبح تكراري ة ان تعرب عن تراجع الشلك الاختاليج للتات

 : تصنيف حسب سبب الظهور  -3

   . هيم فقط التاتأ ة املكتس بة او تصنيف حسب نوع الاكتساب وهذا التصنيف

 تتأ ة نفس ية:  . أ  

  ةعىل اهنا اندر  ةالنفس ي ةعىل اهنا نفس يه اما حديثا ميكن ان تقدر التات ة  قدميا اكنت تعترب لك انواع التات     

اىل انه من املمكن ان يكون   ةشديد مع الاشار  اثر قلق او ضغط نفيس  ةالوجود. يظهر هذا النوع من التات

اىل ال   ةيف الالكم اضاف ةوىل او البارز عراض ملرض عقيل. يمتزي هذا النوع بتكرارات املقاطع الاالااحد 

 (Didirkova, 2016).ه الشخص مصاب لتاتت ةمباال

 تأ تأ ة عصبية:  . ب 

او اضطراب يف هجاز العصيب املركزي   ةبكونه يظهر بشلك مبارش اثر اصاب ةخيتلف هذا النوع من التات     

  ..  ةالامراض الاحناللي ،اضطراابت التنكس العصيب ،وجود ورم ،س يةأ  ر   ةصدم ،ةسكته دماغي :مثل

 يظهر يف اي سن. ان وميكن

 : )أ و دوائية(   تتأ ة فرماكولوجية  . ج 

  ،مضادات القلق ة،بمضادات الك   ة ينمتون اىل مجموعلبعض ال دوية    ةالاثر جانبية تعود هذه التات     

 عند املريض. ةاليت ميكن ان تسبب التات  .. مضادات ذهان

 

III.  :عوامل التأ تأ ة 

    ة للتات ة ثالث مجموعات من العوامل املسبب

«3P »  Predisposer, Precipiter, Perdurer : 
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 عوامل هميئة لالضطراب:  -1

 . يين اجل عامل ال -

 . خر الالكمأ  مثل ت ةنولوجيو صعوابت ف  -

 ة. اللغ  ةازدواجي  -

 .. مثايل ،: اراديطبع الطفل  -

 .قلقال -

 ة. انعدام الثق -

 . اخلوف  -

 . قليل الصرب  -

 عوامل معجةل لالضطراب:  -2

 مثل:  ة حداث صاحبت ظهور التاتأ  ويه 

 .طفل جديد يف العائةل ةوالد -

 .الانتقال وتغري املسكن  -

 . دريساملخول ادل  -

 ة. تغيري املدرس   -

 . مرض  -

 . صاع عائيل  -

 . ضغط نفيس  ،تعب  -

 . اثرها   -

 . تنافس   -

 مسببة يف اس مترار الاضطراب: عوامل   -3

 . ةاليومي ةصعوابت احليا -

 .ردود افعال الابوين وردود افعال الطفل امام الاضطراب   -

 ة.. تفاعالت رسيع  ال نشطة،زمين : تعدد الضغط ال -

 . التواصل الارسي -

 . شعور الوادلين  -
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 . وادلين غري مطلعان عن الاضطراب  -

 .. توتر ارسي ،ة: غري ةصعوابت عاطفي -

 ة. صادمحداث أ   -

 ة.ضاناحلو أ   ةشاكل احلراس أ    -

IV.  :عالجات التأ تة 

 : العالج الارطوفوين  .1

 :ان حيتوي وفوين طميكن للعالج الار 

 : تقنيات جمرى الالكم  .أ  

 :تنظمي الالكم ونذكر مهنا ة اعاد أ و ةاو السالس 

• ERASM : 

يف   HUGO GREGORY وضعت من طرف الربوفيسور ةتس تخدم يف عالج التات ةويه طريق     

يف حتوير طفيف اليقاع الالكم وختفيض من التوتر   ةس نوات الامثنينات يف مدينه ش ياكغو. تمتثل هذه الطريق

 (Estienne et Bijleveld, 2015)  ةاملصاحب النتاج الفونمي الاول لللكم

 :  CAMPERDOWNبرانمج •

الحقا ت وضعه من طرف فريق اسرتايل يف الامثنينات   سيمت تناوهلاذلي  LIDCOME مثل برانمج      

ويه تعمتد عىل الاطاهل يف الالكم ما   12وهو من النوع السلويك موجه للبالغني املراهقني ابتداءا من سن 

ميكنه من اسرتجع او اس تعاده جمراه ولكن ال يصبح طبيعيا النه بطيء. يعمتد الربانمج عىل ايطاالت عىل  

 .ى الصوائت، التباطؤ يف رسعة تدفق الالكم، اس تخدام التوقفاتمس تو 

 :ةاملعكوس  ةالتات •

اثناء الالكم وهتدف جلعل يدرك بشلك افضل يقع هل عندما يتات   ة يف التعمد يف التات ةتمتثل هذه التقني     

 . دليه ةتاتل حت يس تطيع التحمك الافضل 

 : يف الالكم  الاطاةل •
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 . الصوائت واطاةل  ه الالكم ابلتخفيض من رسعت ةتمتثل يف تغيري طريق     

• SYLLABE TIMED SPEECH S.T.S : 

  خارج  اس تخدامه مع اطفال يف سن المتدرس ويمت اس تخداهما يف املزنلانتاج الكم وفق ايقاع ميكن      

 .عىل املدى البعيد ةعند الراشد خاص  ةاقل فعالي  ةحصص التاهيل ويه طريق

• self-modeling  : 

ميتكل منوذج سلمي من   أ نجيب عىل املتأ تأ   ة:الجل تغيري سلوك كيفت للتات ةطريقه تقوم عىل املالحظ     

انتاج المنوذج   ةالالكم يقوم برؤيته او سامعه حت يمتكن من تقليده ابلتدريب اليويم يمتكن الطفل من اعاد

 .ويتعمل كيف يقوم ابلتصحيح اذلات 

 

 : ة املقارابت املتعدد  . ب 

وهو   Lidcombe  لالضطراب امهها نذكر برانمج ةالثانوي ةوالنفس ي ةتتضمن التكفل ابجلوانب املعرفي     

طويره يف اسرتاليا يف س نوات التسعينات موجه لالطفال بني ثالث وست س نوات وميكن ت ت برانمج 

 : س نوات يعمتد الربانمج عىل مبدئني  هام ةاس تخدامه مع اطفال اكرب اىل حدود مثاني

 .تكيف فعال -  

 .اال جياب التعزيز -  

التكفل ولكن قبل ذكل يمت تكويهنم   ةلهذا الربانمج كون ان الاابء مه من يقومون بعملي ة املمزي  ةاخلاصي      

تطور  ةملتابع  فوين طو اىل متابعهتم وتوجهيهم عرب حصص ينظمها الار  ةفونيني اضافطمن طرف اخملتصني الار 

 .الاضطراب عند الطفل 

 

 

 ة: احلساس ي   العمل عىل ازاةل  . ج 
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ميكن   اخلوف من حمك الاخرين  ةمثل الشعور ابذلنب اخلجل من التات ةاملتاتؤون مواقف انفعاليحيمل      

جد    ةاحلساس ي ذلكل فالعمل عىل ازاةل ةاخملفي ةرفض اضطراهبم مثلام هو احلال يف تت ةان جتتاهحم اىل درج

ميكن لهذا العمل ان   واحلد من القلق.  ة الانفعاالت املرض   همم للوصول اىل قبول املتات اضطرابه وابلتايل ازاةل

التكفل كام ميكن ان يكون يف حصص   ةه لربانمج عاليج حمدد قصد تسهيل معليتيكون معزول او كتاب 

 .ةاو جامعي ةفردي

 : الارشاد الوادلي  . د 

وفوين ميكن ان  طالتكفل وهو معل من مشموالت الار  ةالابوين توجهيهم واحقاهمم يف معلييمتثل يف نصح      

 . lidcombe  او برانمج تكفل معني كربانمج ةاو يكون جزء تبع خلط ةالتكفل عام ةيتبع معلي

يف البدء يقوم الارشاد عىل اعطاء معلومات  للوادلين حول الاضطراب حت يمتكنوا من فهم حتليل       

دلى طفلهم. يسمح الارشاد الوادلي ايضا ابلتاثري عىل الوسط العائيل وحميط الطفل وذكل من خالل   ةالتات

 ة. تغيري مثال عادات التواصل او عوامل الضغط املمكن

 :مترينات  . ه 

  «les bégaiements/ interprétations diagnistics thérapies » يف كتاهبا Estienne ذكرت      

 الغني املتاتيئني.  البفونني وموهجه لالابء الاطفال املراهقني او طلالر  ةمقرتح  ةابلتات  ةمترين خاص 160

 : لالطفال والوادلين اجلزء الثاين موجه للمراهقني والكبار هول موجالاقسمت هذه المترينات اىل جزئني      

 مترينات ال طفال: •

غناء  ال قاء لوار اال  احلرمس، التقليد، ال ، ةجوانب نذكر مهنا مترينات حركيتنوعت المترينات وتناولت عده       

تعبري عن العواطف  ال لعب الادوار التعليق عىل رسوم قصص ايقاع موس يقى  عن الاس ئةل ةجابالا ةتسميال 

نشاط   حيث تشري الاكتبة أ وال اىل ان  36امترين عدد ك  ابلقراءة ةوسنتطرق فقط اىل المترينات اخلاص ةقراءال

من طرق للقيام   ةالاخرين ذلكل فهيي تقرتح مجموع  ة ميكن ان يكون فيه قلق للطفل ويشعر فيه بنظر   ةالقراء

 : هبذا النشاط ويه

مث يمت خفض الصوت الشخص    ةالقراء ةالنص يف نفس الوقت مع الطفل اي مصاحبته يف معلي ة قراء -

 . مبفرده ة قراءالاملصاحب تدرجييا حت يمتم الطفل 
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 .عىل ذكل النسق واملواصةل ةيليه الطفل لكم ةلكم الاورطوفوين  أ  ابلتناوب يقر  ةلكم أ  يقر  لك خشص -

ابيقاع رسيع حت ال يكون للطفل الوقت الاكيف   ة او العكس القراء ةيف لك لكم المتعنو  ةالقراء -

 .لتحديد الاصوات اليت خياف من اصدارها

 .صعودا ونزوال ةابلغناء والرتديد والتالعب ابلنرب  ةالقراء -

 . ةلك اثني ةبقول لكم ةالقراء -

 .نزعاج اىل غري ذكلابلتثائب اب ةضاحك  ةغاضب  ةبنربة فرح ةالقراء -

 

 والكبار: مترينات املراهقني  •

اجلزء الثاين للمراهقني والكبار وتضمنت كذكل تنوعا يف المترينات مبا يتناسب مع   ة خصصت الاكتب     

مع اختالفات   77و  76يف المترين  جنده  ةتضمنت هذه المترينات كذكل نشاط القراء .ةسن هذه الفئ

 تفاصيل المترينني اكالت: للطفل  ةابلمترينات املقدم  نةمقار  ةطفيف

 : 76المترين  •

 . ةبأ ساليب خمتلف ةالقراء -

 .ةبلكم  ة نص ابلتناوب لكم ة قراء -

 . خشصني لنفس النص يف نفس الوقت ة قراء -

 . ذات معىن ابلتناوب ةوحد  أ  لك خشص يقر  -

 :77المترين  •

 . طرق خمتلفه لقراءهتا  ةاو شعر واجياد مخس ةاببداع وذكل من خالل اختيار قصيد ةالقراء

 : العالج النفيس  .2

اىل   ةعن الاضطراب مثل القلق الفوبيا الاجامتعي ةاو انمج ةتبع  ةيكون عند وجود صعوابت نفس ي         

 . غري ذكل

 

 :  ة العالجات التمكيلي .3
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 :ونذكر مهنا ة ميكن ان تكون هذه العالجات جد مفيد     

 : او الغناء   املرسح   ة ممارس  . أ  

 . ةيف الالكم يف امجلاع ةالرغبيف حتسني  ةهذه املامرس سامه ت      

 : الاسرتخاء العاليج  . ب 

والانسجام او التوافق الهادئ بني الالكم   ةالاس امتع اىل الاحساسات اجلسمي ةاس تعادتساعد يف        

 .واجلسم

 : عالج التقبل والالزتام  . ج 

والالزتام بتحقيق    اال حباطعالج معريف سلويك هيدف اىل تقبل الاضطراب حت  يمت التقليل من        

 . ةاحليا ة ختص جود ةاهداف معين

 : مثل الفن العاليج   ة عالجات الوساط  . د 

 . رمس تركيب رقص      

 : التنومي املغناطييس  . ه 

 .  ما  نوعا الوعي للمتات عرب مياكنزيمات مازالت جمهوةل يمت من خالهل تغيري حاةل      

 : ة الرتكزي الاكمل لذلهن او اليقظ ة  وساط  . و 

بدون حمك لالدرأاكت واملشاعر والافاكر الوقت احلارض وبدون البحث عن   ةتبين موقف مالحظ     

 .ههل لقبول اذلاتأ  لشخصه وت أ  التعرف الافضل للمتات ةتقيميها ختزيهنا متنح هذه الوساط

 

 

 

 : العالج ادلوايئ  .4
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جيب ان يكون هناكل تقيمي ألكينييك   ةاجلد صارم ةتسجل مضن الاسرتاتيجيات العالجي  ةادلوائي ةاملقارب     

دوابمني  ىمن خالل تعديل مس تو  ةيف التاثري عىل التات  ة. ميكن ان تؤثر بعض الادويةضيق ةاكمل ومراقب

يؤثر يف اضطراابت غالبا ما تكون   ةالتحمك احلريك البعض الاخر من الادوي  يف وهو انقل عصيب متدخل 

يف بعض احلاالت بتحسني جمرى   ةكتئاب.. تقوم هذه الادويالاقلق، اللتوتر، اك  أ ةابلتات تبعه او متصةل

وجيب   ةجد همم ةللمركبات املس تخدم ةالعالج املوازي. ميكن ان تكون الاعراض اجلانبي ةالفاعلي مع  الالكم

 . ةكبري  ةتقديرها بعناي

 : ة املساعد   ة الاهجز  .5

 : البيوفيدابك  . أ  

 .التنفس والتصويت ةتعطي للمريض معلومات يف الزمن احلقيقي حول حرك ةويه اهجز           

 : املرتونوم  . ب 

ابلتحدث ابالعامتد عىل صوت ايقاع خاريج   املتاتأ   يقوم  .او بندول الايقاع وهو هجاز حمدث لاليقاع      

يف س نوات   ةكبري  ةعرفت شعبي محموةل ةوقد ظهرت مناذج الكرتوني ة للتات ة ويعترب من الادوات العالجي

حت   ه س تخدميمل تحمل  ال  ةللالكم اكنت صعب ةالغري طبيعي ةالس بعينات لكن الصفاىل غاية  الس تينات  

 . ال دواتاس تعامل هذا النوع من  يثابروا يف مواصةل

 : ة الضوضاء القناعي  ة اهجز  . ج 

  : قناع ادمي بورك  •

  ةوزوهجا الفزياييئ. اجلهاز جمهز مبيكروفون يوضع عىل مس توى احلنجر  ة يوانني ةفونيو طورته ارط     

وسامعات هدفه احداث صوت عندما ينتج املس تخدم صوته االثناء التلكم. عيب اجلهاز انه اي ضوضاء  

 .  bruit de masquage ميكن ان تصل كصوت قناعية خارجي

 اىل انه غري فعال عىل مس توى بدء الالكم  اي رشوع بدون وجود صوت قناعي مس بق ةاضاف     

ولكن توقف انتاجه حاليا بعد   1990يف  ةكبري   ة. عرف هذا اجلهاز شعبيفليس هل اي دور يف هذه احلاةل

 . هبذا النوع من التقنيع ةالرجع السمعي املغري اجملهز  ةاكهجز  ةاكرث عرصي ةظهور اهجز 

 :أ مهها
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 : kray elemtrics facilitatorهجاز  . د 

 :وهو هجاز محمول يقدم مخس مناذج من الرجع السمعي  daniel booneاملطور من قبل     

 . تضخمي  -

 .مرتونوم الكرتوين  - 

 . رجع مسعي متاخر او مؤجل - 

 . تقنيع - 

  .ابلتكرار ادلامئ ةالقراء - 

 .يف عالجات اضطراابت اخرى اكضطراابت الصوت ةووجد هذا اجلهاز امهي عملحيث يس ت     

 :   modifying phonation intervals . ه 

  هيدف اىل  بياكليفورنيا santabarbara ةمع ايف ج roger j ighan   ورهطابحلاسوب  ةبرانمج معاجل     

محمول. تطبيق بتحليل النشاط  زمن التصويت هو متوفر يف شلك تطبيق... اذن بشلك   ةتعلمي املتاتين ادار 

الكم    ةحت يتحصل عىل رسع ة ويدرب املتات بتجنب عناص الالكم اجلد قصري  ةالاهزتازي للطيات الصوتي

 .تتوافق مع س يولته

 : الرجع السمعي املغري   ة اهجز  . و 

ارساهل بشلك معدل س نقوم ابلتدقيق يف هذا النوع   ة تمتثل يف التقاط الصوت ابمليكروفون مث اعاد ةتقني     

اذلي يقوم ابرجاع الصوت بشلك متاخر او    speech easyس نقترص فقط عىل ذكر امهها هجاز  ةمن الاهجز 

  ة عند بعض املتاتيني الا ان امه عيوب هذا اجلهاز تبقى يف كون ازالته للتات ةمؤجل هو اذلي قدم نتاجئ ابهر 

ين  أ  ال حيدث بشلك  ةفاء التاتتاىل انه ليس فعال عىل مجيع املتاتئني كام ان اخ  ةابس تخدامه اضاف ةمرتبط

اىل   ة افالاس تخدام اض ة ولكن بعد اجراءات الاختبارات والتجريب. فان مفعوهل قادر ان يزول بطول املد

 .أ ورو 3600مثنه جد ابهض

عادة الرتمزي الفونولويج   ا 
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I.  عادة الرتمزي الفونولويج   تعريف  ا 

 LEVLETتعريفه حسب   .1

هو  والوعي الفونولويج ابختصار. ةيلوج نو و الف ةتقوم عىل نظامني هام الوعي الفنولويج واذلاكر  ةيه سريور      

  أ ما اذلاكرة الفونولوجيةالتالعب هبا مبختلف اجحاهما لكامت فوناميت..القدره عىل التعرف عىل املقاطع عزلها او 

 ..فتسمح ابالحتفاظ ابملعلومه الفونولوجيه ملده قصريه املدى

ةمعين ةتعمل سريوره اعاده الرتمزي الفنولويج برسع        

المنوذج العام النتاج الالكم حسب   انتاج الالكم ةلعملي  ةحمدد مرحةل ةكام حتدد هذه السريور          

.levlet 1989 

. ةاو متلكم ةلويج لللكامت املنطوقونو يمت اسرتجاع الشلك الف يف هذه املرحةل       

 

 خرى: ال    ه تسميات  .2

املرحةل      املعجم  croirier et al 1997يسمهيا    هذه   clark &clark  ةنولويج وابلنس بو الف- املس توى 

    .ةصوتي فهيي برانمج او الربانمج النطقي.وهتدف اىل بناء سلسةل 1977

II.  دوره يف معلية انتاج الالكم : 

 دوره:  .1

 lemma ولويج تمتثل يف بناء خمطط نطقي للكونالرتمزي الف ة اعاد ةوظيف     

اي    ةاو نطقي ةصوتي  ةيه خط ةوالنتيج ةبشلكه التام مع الاعامتد عىل الشلك املعجمي مكصدر للمعلوم     

 . ةاخملطط ةاو العبار  ةمتثيل داخيل عن كيف سيمت نطق امللفوظ

 .ةصوتي اىل بناء سلسةل  هذه املرحةل هتدف      

 . ةاملوالي اليت سيمت انتاهجا يف املرحةل ةمتثل صوت للمقاطع ومنحنيات نغمي  كام حتمل هذه املرحةل     
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. 

 

 

 

عادة   : مراحل 1الشلك رمق  نتاج الالكم الرتمزي  معلية ا   الفونولويج أ ثناء ا 

 

 

 

 

III.  عادة الرتمزي الفونولويج  مراحل  : ا 

عادة الرتمزي معلية  متر        :الفونولويج مبرحلتني ا 

 التحام المعلومات البنيوية والمترية للمفردة

 النطق بالكلمة 

 استرجاع الحركة المقطعية النطقية 

مرحلة استرجاع  

ةرد المف  

 

السجل الذهني  

للمقاطع  الحركي  

Syllabaire 

 

 

المترية للمفردة  ات المعلوم  

 

للمفردة  ات البنيوية المعلوم  
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 لمرحةل ال وىل: ال .1

عادة تنش يط أ و اسرتجاع املفردة       من القاموس اذلهين للمفردات، واذلي يوجد   "Lexème" تمتثل يف ا 

املدى. واملفردة يه عبارة عن الرمز الفونولويج لللكمة اليت يرغب املتلكم النطق هبا. وتقوم  يف اذلاكرة الطويةل 

معلية الاسرتجاع عىل نوعني من املعلومات اخلاصة ابملفردة، واليت يسرتجعها املتلكم لك عىل حدا. فالنوع  

،  )Structure segmentale phonétique)ال ول يقدم معلومات حول البنية املقطعية الصوتية للمفردة 

واليت متثل الصوامت، ومجموعات الصوامت، والصوائت املكونة لللكمة. والنوع الثاين يقدم املعلومات املرتية  

  .لللكمة، واليت تمتثل يف عدد املقاطع اليت تكون املفردة

 .هباعندما جتمتع لك من املعلومات البنيوية واملرتية تتشلك اللكمة اليت نرغب يف النطق      

 املرحةل الثانية:  .2

واليت تمتثل يف اسرتجاع احلركة املقطعية النطقية. فبيامن تتكون املقاطع الفونولوجية الواحدة تلو ال خرى،      

أ ثناء معلية احتاد املعلومات لتشكيل لكمة، ينشط لك مقطع احلركة النطقية املناس بة هل يف السجل اذلهين  

، واليت تنشط بدورها اجلهاز النطقي اذلي يقوم ابلرتمجة الصوتية للمقاطع.  (Syllabaire) احلريك للمقاطع

   . وهناية املرحةل الثانية يقوم املتلكم بنطق اللكمة املعنية

IV.  عادة الرتمزي الفونولويج    ة عالق  : ة ابلتات ا 

ان هذا الاضطراب انمج عن   ةاملفرستن للتاتcovert Repairو EXPLAN يرحج المنوذجني النفس      

الرتمزي الفنولويج ويفرس لك منوذج هذا البطء بشلك خمتلف رمغ اتفاقهام عن مبدا   ةاعاد ةبطئ يف سريور 

 .ةمس توى هذه السريور  عىلعام وهو خلل  

 

 

   repair Covert:  منوذج  .1
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عن نشاط لتصحيح داخيل   مجلهذا المنوذج تقرتح ان اضطراب جمرى الالكم ان ةالاساس ي ةالفكر      

تيئني او الغري  أ  الرتمزي الفنولويج ويكون ذكل  عند الاشخاص املت ةعىل  مس توى اعاد   ةالخطاء موجود

 .تنيأ  مت

الالكم  الكشف عن هذه الاخطاء يمت بفضل اليت يصنفها املؤلفون نظام رجع مسعي خاريج يراقب      

الفنولويج ويس تنتجون ابلرجوع اىل اكرث املعلومات   الرتمزي ةاعاد  ةونظام داخيل يقوم مبراقبر الصاد

 :مراحل  التصحيح اذلات واليت تنقسم اىل ةوالنظرايت اليت تتناول مرضيات الالكم انجت

 . الكشف   -

 . التوقف او الانقطاع  -

 . التصحيح اذلات  -

الكشف عن اخلطا يقوم املتلكم العادي ابلتوقف عن الالكم ويقوم بوضع توقفات تكون عىل مس توى   دبع 

من اللكامت( ويتبىن املتلكم يف هذه احلال   ة، حدود اللكامت او حت مجموعة) حدود مقطعي ةاحلدود اللغوي

عادة للمجمتع من خالل:  ةسلوك مطمئ نس ب مث يقوم ابصالح  ، اس تخدام عبارات لالعتذار، ةالصياغا 

عىل   ة. فتكون العودةختتلف العوده للوراء ال حترتم ابلرضوره احلدود اللغوي ة السريور  ةخطئه. اما ابلنس ب

املقطع وهو ما يؤدي اىل مظاهر اضطراب جمرى الالكم الالكس يكيه: تكرارات توقفات   ةمس توى بداي

 ..ايطاالت

 ك املطمئ اذلي يشري للمس متع انه قام خبطا يف الالكم. ال يتبىن سلوك تاتأ  الاختالف الثاين ان امل       

  ةالعادي للحاةل covertجمرى الالكم حسب منوذج   صطراابتكر فان مجيع انواع اجيدر اذل يف الاخري       

تصحيح داخيل عىل   ة يتطلب معلي  أ  اىل خط ئدولويج عانو الرتمزي الف ةهو بطىء يف معل سريور  ةاو املرضي

 .هل فيؤدي اىل التأ تأ ةرة مس توى هذه السريو

 

 

 

 : EXPLANمنوذج   .2
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  ةوتقوم سريور  PLAN او خمطط  ةعتبار ان السريوره انتاج الالكم تس تلزم خطاب explan مسي ب      

 : فرضيات ة عىل عد  ة قامئ howel بتنفيذها وهو منوذج ل  EX احلركه

 الفرضية ال وىل:  •

  ةمالوف ةيعمالن بشلك مس تقل وموازي هذا الاس تقالل يسمح ابنتاج لكم exوالتنفيذ  plan التخطيط     

 .ةاملوالي ة للكمل  التخطيط أ  يبدل بيامن 

 : ةالثاني ةالفرضي •

 من الاوىل ولكن تظن ان التخطيط يكون رسيع وهو يس بق حامت التنفيذ ويتقدمه ةمس تخرج

 : ةالثالث ةالفرضي •

غلب الاحيان يكون التخطيط ارسع  أ  تيني فأ  تئني والغري متأ  من تقيمي جمرى الالكم للمت متكن ويه اليت     

ضغط زمين مثلام  ل ضع  جمرى الالكم ولكن احياان ميكن للتخطيط ان خي ةمن التنفيذ وهو ما يعطي سالم

وتنهتيي   لأ طو نولوجيا فيصبح زمن التخطيط الرضوري  لللكمة و عندما تكون الوحدات  اخملطط لها معقده ف

 . فيظهر اخللل يف جمال الكم  ةاملوالي ةللكم لقبل ان يشع التخطيط  ةالسابق ةالتنفيذ اللكم ةمعلي

التخطيط   يتيسء بني معلي ال نماللزت  دولويج عائونالرتمزي الف ة خلل اعاد اكس بلني فان   ةلنظري ة ابلنس ب      

 . والتنفيذ وهو ما يؤدي اىل خلل يف جمراه

 

 

 

 

 

V.  الرتمزي الفينولويج   ة تقيمي اعاد   ة كيفي : 
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ال    ةداخلي ةولويج سريور ونالرتمزي الف ة ان اعاد  Pendeliau-Verdurand (2014)باحثة   تعترب ال      

ميكن ان تسمح   ةمناذج جتريبي ة عدل توصلت  ميكن الوصول الهيا بشلك مبارش او مالحظهتا ومع ذكل

 : هذه السريورةابختبار 

 : نولويج و ختبار الوعي الف ال  .1

 . تنش يط ة مع او بدون تثري التحضري: هذه التاثريات تسمح ابلتحقق من كفاء ةهمام التسمي -

التعرف عىل  ال وىل  ةنولويج اللكمو همام احلمك عىل القوايف: تس تدعي اسرتجاع مث ختزين المتثيل الف -

 .مث مقارنه قوايف اللكمتني ة اخر اللكم

ولويج، ونالرتمزي الف ةمي، اعادت: هذه املهام تس تدعي اسرتجاع معجناميالتحمك الصامت يف الفو  -

. مت يمت التاكد من ان التاثري املالحظ متعلق فقط  ةحركي  ة املس هتدف، مث اجابنميالتحمك يف الفو 

اي اختبار الولوج   ةابعاده الرتمزي الفينولويج يمت اقرتاح همام اخرى ابلتوازي معها ومهنا نذكر: التسمي

( وبتالمح  ةحركي  ةاىل همم ةاضاف ةالتحمك عامة حقق من كفاءالت ةالتحمك يف الاصوات اخلام - املعجمي

 .نولويجو الرتمزي الف ةنتاجئ الاختبارات ميكن اس تنتاج ما حيدث عىل مس توى اعاد

 :ةنولوجي و الف  ة ختبار اذلاكر ال  .2

 .يكون من خالل هممة تكرار اللكامت بدون معىن     
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 : لث الفصل الثا 

 السمعي املتغري أ هجزة الرجع  

 Forbrainوهجاز    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ هجزة الرجع السمعي املتغري
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I.  والرجع السمعي  ة الصوتي   ة السمعي  ة تعريف احللق : 

 توثيق   : ة الصوتي   ة السمعي   ة تعريف احللق  .1

اذلي يسمح   لل ذنني الصوت  ةيه عود  (Brin-henry et all., 2018)  وفوين طحسب املعجم الار      

دور السمع يف    اللفظية. نتجاتناا ةوتسمح مراقب عةموس  ةوربصرتفاع وشده الصوت ال نوعا ما بتعديل واعي ب 

 أ سايس.  هذه احلاةل 

الصوت دلي الاشخاص   اضطراابت خمتهل جند  ةالصوتي ةالسمعي ةومن اضطراابت اليت تكون فهيا احللق     

 الالكم املالحظ  غالبا عند الاطفال انقيص السمع مثال.  واضطرابالصم 

   : معجم نفيس   تعريف الرجع السمعي   .2

ضوح  و  الصوت ايقاع اوة ات اثناء التحدث واذلي غالبا ما يتيح اجراء تعديالت يف شد ذسامع الصوت      

التحمك يف التحدث اليت   ةانواع من انظم ةهناك عد .اىل ردود الفعل اليت حتدث بشلك طبيعي ةم اضافالكال

 . ةتوفر عالج ابلصوت والالكم واللغ 

II.   الرجع السمعي املغري أ هجزة : 

 : تعريف  .1

 .يف التقاط الصوت عرب مايكروفون واس تعادته بشلك مغايرالرجع السمعي املتغري تمتثل           

 : ويه  AAFتايـاو تقن  ةانواع من اهجز  ةميكن اس تخراج ثالث ةالتغريات املطبقحسب           

 : نواع ال   .2

 . مسعي يصاحبه صوت ضوضاء  عن رجع ة الرجع السمعي القناعي وهو عبار  -

الرجع السمعي املتاخر او املؤجل حيث يصل الصوت متاخرا عىل الصوت الطبيعي او الاصيل   -

 .بعض اجزاء الثواين ب 

 .ويكون التغيري هنا عىل مس توى الرتددات السمعي الرتددات  عالرج -

 

 : السمعي املتغري  ع الرج   ة اشاكل اهجز  .3
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 : ةومتعدد ةرجع مسعي متغري حتت اشاكل خمتلف ةتتوفر حاليا اهجز      

 .ةذو خب ةبرامج حاسوب مصحوب -

 .ابلسامعات ومايكروفون ةمصحوب MP3علب   -

 . ةتطبيق هواتف ذكي -

 .  SPEECHEASYةالت جتهزي مسعي كعالمأ   -

III.  ة اس تخداهما يف عالج التات   :   (  مثال هجازSPEECHEASY ) : 

 DAFويعترب  2000عىل الرجع السمعي ابلكثري من الاهامتم  منذ س نوات ة حتصلت املقارابت املبني     

الصوت املس تخدم بعد ذكل يف   ةيمت اس تعاد حيث الاطاةل  ةالابرز حيث ت اس تخدامه ابالشرتاك مع تقني

حلظات التصويت وهذا التغيري   واكن التاثري ابطاةل  ةال تتجاوز بعض اجزاء من الثاني ة شلك الكرتوين ملد

 . مثل الغناء ةالتات ة ف لتخفيض من حدمعرو

  ةعامل الكف للتات با هو خشص متات اهمت و اكليفورنيا الشيق  ةالتواصل يف جامع  ةاس تاذ يف شعبطوره      

الكورال حس به   الكم  يف نظره وهو الالكم امجلاعي مع اشخاص اخرون واذلي يسمى كذكل ة الاكرث قو 

ويه قدره من املفروض ان يكون تدرب علهيا مع   ة خاص ةبدون ان يتبىن املتلكم اي تقني طيءب الالكم  يصبح

  يف لفكرة فاكنت ا .صلت اجملموعه الالكماالتعديالت تكون بشلك تلقايئ لك ما و و  ةذكل فهيي دليه طبيعي

عن هجاز جمهز مبكرفون برانمج الكرتوين   ة عبار  ةانتاج الكم الكورال املصطنع انطالقا من اداء التقني  ةاعاد

حتصل  1999 ةيف س ن  . ارساهل مع بعض التغيريات عىل مس توى زمن الرتددات ة يقوم بتسجيل الصوت واعاد

ن ومسيت اداه التجهزي السمعي ب  مستمثريو النتاج منوذج مصغر ابالس تعانه مع همندسني  ةعىل رخص

speetcheasy . 

 

 

 

VI.  التكفل  يف    السمعي    جع الر   ات اس تخدام تقني  ومدى فاعلية   ختيار املناسب الا

 : ةابضطراب التات 
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 AAF. لتقنيات  ةهلم نفس احلساس ي املضطربنيجيب الاخذ بعني الاعتبار الن ليس لك      

وان اكنت تثري مفيد عليه جيب عليه يف هذه احلال التعامل مع   ةمفعول التقنيجتريب  ميكن للمتاتئني      

اس تخدام اجلهاز اما من رغب يف الانتفاع بشلك حمدد توجد   ة يف معلي هخمتص ارطفوين متكون ملساعدت

يس تطيع الشخص  ة كام  املصنع من الشكة  س تغرق ثالث ساعات ويه تتطلب اجرا ت مجموعه اختبار  التقيمي 

 لالس تعامل.  ة خارجا يتعرف عىل التاثريات يف الظروف الطبيعي ة التنقل ابجملموع

هذه التقياميت جد معقده حيث العديد ينتظرون تثري مبارش بيامن ليس هو احلال ذلكل فهو ال يعترب       

جيب   ةتقمل تعديالت دقيق ةبشلك فوري بل يوجد فرت  ةواذلي مبجرد وضعه يقوم بفسخ التات ة هجاز معجز 

صوته بشلك متاخر وبرتدد مغاير حسب الربوتوكول املشار اليه من طرف  يتأ كد من وصول  ا حيث القيام هب

يف التكنولوجيا فهو ملكف   ة عالي  ةاجلهاز بعتباره تقني . لمترينات الاطاهل يف الكم تابعهمب  املصنع  عىل املس تخدم 

  اي هجاز من اهجزه التجهزي السمعي  مكثل كام انه جد حساس وهش مثهل أ ورو، ةالاف وس امتئ ةثالث :جدا

 . ة حمدد ةومعاجل ةدقيق ةصيانكام يتطلب 

  املس تخدم اثر ولكن ال يس تجيب  اكون لهتميكن ان  اهمام اكن مصدره   Daf Fafتقنيات ،يف اخلتام     

يام ابختبار مس بق للتاكد هل ابماكن  بل جيب الق  ةتقليل من التات   يقوم ب ذلكل فاجلهاز ال ةبنفس الطريق

اىل ذكل اس تخدمه ال يعفي الشخص املتات من العالج او ادلمع   ةمنه اضاف ةالشخص املتات الاس تفاد

وال يعمل الا ابالعامتد   خلعههاز او  اجل  مع توقف اىل ان املفعول ينقطع و ينهتيي ةكام جيب الاشار  وفوين طالار 

ماكنية  الغري متاثرين  فئة تأ ثريات معكوسةعند النه يعطي ملتأ تأ  عىل الالكم ا مع مفعوهل  زوال ميكن ا ضافة اىل ا 

 الطويل. عىل املدى من خالل التعود عليه  طول الاس تخدام 

 

 

 

 Forbrainهجاز  

I.  اجلهاز:   تعريف   
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 : تعريفه  .1

  ةيف جمال اخرتاع التكنولوجيات اخلاص ةيف هوجن كوجن واملتخصص ةمتواجد   ةاجلهاز من طرف رشك صنع     

بوضع   ة قامت الشك ةواملعرفي ةبعد القيام ابلعديد من ادلراسات يف جمال العلوم العصبي ةاملعرفي ةابالنشط

الرائد العاملي يف جمال تكنولوجيا الارسال عرب املسكل العظمي واكن   ة ابلتعاون مع رشك forbrainه تهجاز مس 

الافراد بفضل حتفزي ادلماغ عرب الصوت    ةحيا ةل لتحسني جوداتوفري هجاز موثوق وفع  ةالهدف منذ البداي

 . الاخرتاع  ةكام حيمل براء  وهو هجاز مقنن

 

 

 

 

 Forbrainهجاز الرجع السمعي    : 2الصورة  

 

 

 : مكوانته   .2

 . مكوانته او التقنيات املس تخدمه فيه      

 : ة ديناميكي  ة مصفا  . أ  
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   voyelle longueواملرور  les attaques des motsيمت تنش يطها بشلك اوتوماتييك عند        

اي يف  وداكهنا حتدد الايقاع والربوز  ةيف تكوين اللغ  ةاملدود. هذه الاصوات اساس يأ ي  صوائت الطويةل ال

 الالكم يسمح بفهم معناه. 

 

 

 

 

 

 Forbrainمصفاة ادليناميكية جلهاز :  3الصورة  

 

 

 

 :الارسال عرب املسكل العظمي  . ب 

اىل اننا نس متع اىل صوتنا من خالل عظام اجلسم فعندما نقوم ابرسال صوت   ة جيب الاشار  ةيف البداي     

  ا  مابالهزتاز هذا الاهزتاز اوال عرب املسكل العظمي مث عرب املسكل الهوايئ ذلكل عند ةم الاحبال الصوتيتقو 
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تعرفنا عىل اصواتنا من    ةوهو ما يفرس صعوب ةسامع انفس نا دون ادىن صعوب غلق اذاننا نس تطيع مواصةلنقوم ب

تقوم السامعات اليت   نا فقط من خالل املسكل الهوايئ.ل تكون مرسهل  ةخالل التسجيالت الن هذه الاخري 

ل امليكروفون وترسلها يف من خاللصوت اليت تصلها ا ابلتقاط اهزتازات  ةيغ الصد ةتوجد عىل هجيت املنطق

فيوفر اجلهاز العصيب  حتفزي حيس   ةاملصحح واملعاجل جبهاز التصفي يصل الصوت شلك اهزتازات عظمية 

 .مكثف

 

 

 

 Forbrainسامعات الارسال عرب املسكل العظمي جلهاز :  4الصورة  
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 املسكل السمعي الهوايئ :  5الصورة  

 

 

 

 

 العظمي املسكل السمعي  :  6الصورة  
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 ممزياته:  .3

 : ة الصوتي   ة لرسائل احلس ي ل ارسال افضل   . أ  

مرات من املسكل الهوايئ ويعوض بشلك   10يعترب الارسال عرب املسكل العظمي اسايس ابعتباره ارسع      

 . ةعىل املسكل الهوايئ بفعل الضوضاء احمليط  ةكبري اخلسائر النامج

وبتعزيزه للمسكل العظمي حيسن يف ادراك املس تخدم لصوته بفضل خوذة الارسال   forbrain ،ذلكل     

  ة عرب املسكل العظمي واجملهزه جبهاز ميكروفون جد حساس ما ميكنه من حتليل واستيعاب املعلومات املنبعث

 من صوته. 

بذاكل املسكل   غي امام لك اذن فال تغلقدعىل العظم الص  forbrainجلهاز ة توضع السامعات العظمي     

  دون  هو يركز عىل صوتهف يطه وابلتايل   احمل صوات البذكل فاملس تخدم يواصل ادراكه الطبيعي ل الهوايئ 

جهاز  لل عند اس تخدامه  ة وهكذا يتعمل كيف يركز انتباهه عىل الاصوات املهم ةانقطاع الاصوات اخلارجي

 . دربني.. والتواصل معهم بشلك طبيعيامل أ و لالولياء املعلمني املعاجلنييف نفس الوقت  ابالس امتع 

 : املرسةل   ة الصوتي  ة الرسائل احلس ي  جودة   سن يف حي  . ب 

نسق  ب  forbrainحيث يدرك املس تخدم صوته معدل   ةادليناميكي ةللمصفا ةالاساس ي ةويه الوظيف     

 lesاو عىل املدود   les attaques des motsتظهر بشلك رئييس عىل مس توى  صفاة امل ةحمدد. فعالي

voyelles longues   وهو ما يعرب عنه ابالصوات الواحضهles sons claires  اليت تعترب أ ساس ية يف  ا

 .ةاكتساب اللغ  معلية

بشلك   حيسن املقابليف  يدرك املس تخدم صوته املصحح  ةاجلد حساس  ةادليناميكي صفاةبفضل هذه امل     

 ت اذلي يقوم ابرجاعه فيصبح صوته اكرث ايقاع وجرس واكرث جتانسا.الصو  اي عفوي وال ارادي فعهل الصوت 

 ةمن الرتددات املنخفضواخلفض  يف الوقت ذاته  ةبتضخمي الرتددات العالي  ةفاصاخرى تقوم امل من هجة       

وتلعب دور همم يف حتفزيان العصيب وابلتايل   ةواسع  ةعصبي ةقد ت اثبات ان الاصوات احلادة تغذي ش بكف

 . والرتكزي ةيعمل اجلهاز بشلك فعال عىل ادلينامي ةفضيل الرتددات العاليوبت 
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 ممزيات اخرى:  . ج 

تلعب الاذن دور اسايس يف قدرتنا عىل التحمك يف احلراكت التوازن والتوجه يف الفضاء وهو دور       

اجلهاز ابملساعده يف منو  مثن خالل العمل املبارش يف حتفزي هذا العضو يقوم   vestibuleالعضو املسمى ب

 .ةالصوتيه والكتاب ةتتدخل بقوه يف انتاج احلرك ةهذه الاخري  ةادلقيق ةاحلرك

II.  نشاطه : 

السمعية   ةيف التدريب السمعي الصوت ويكون ذكل من خالل حتفزي احللق forbrainيس تخدم هجاز      

 . ةاملعلومات الصوتي ةالادراك السمعي و معاجل ةخالل التحدث يف امليكروفون فيسمح بتقوي الصوتية

  مقابل د ياليت يتلقاها ويع  ةالصوتي ةمن خاللها يس توعب لك خشص وحيلل املعلوم ةيه سريورة طبيعيو     

 اليت يصدرها. ةالصوتي ةذكل املعلوم

 

 

 

 الصوتية - السمعية احللقة  :  7الصورة رمق  
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 ةشفويال  ة،يادين اللغ م يف  ةمساعده هام forbrain يقدم هجاز  ةالصوتي ةالسمعي بتحسني معل احللقة     

ضافة اىل حتسني   ةمكتوب مهنا او والانتباه ونذكر يف هذا الصدد املهارات اذلي   ةاكر ذلاك ةالعمليات املعرفيا 

 : تمنيهتاب  اجلهاز يقوم 

 . الالقاء -

 . القراءة -

 . اخلطاب -

 . الانتباه   -

 . الرتكزي   -

 . ةاللفظي ةاذلاكر   -

 . العامةل ةاذلاكر   -

 . املدى ةقصري  ةاذلاكر   -

III.  جماالت اس تخدم : 

 : الانتباه  .1

  رمغواجلرس هذه التباينات  ة الشد ةمرتب ةومتباين ةابرسال الصوت بتغريات مفاجئ   forbrain  يقوم      

هنا   forbrainهدف  ،ادلماغ ما جيعهل يعري اهامتم خاص بشلك مياكنييك ئةفلها تثري يف مفاج  ةاهنا غري مؤمل

 الانتباه.  ةللكشف عن التغريات مما يؤدي لتعزيز معلي ةادلماغ لتطوير مياكنزيمات اوتوماتيكي ةهو مساعد

 . ابلنفس ةالثق، ادلينامية، الرتكزي عزز  لك من يتتعزيز مياكنزيمات الانتباه وب       

 : ة اللغ .2

 lesةيف بدء لك لكمة املوجود ةان ايقاع الالكم اخلاص ابي لغه يمتزي ابالساس ابحلراكت النش يط     

attaques des mots    والصوائت الطويةل او املدودvoyelles longues  . 

ما   حيتاج هذا التفكري تعديل متواصل بني ال صوات،الالكم عىل قدرتنا يف التحمك الواعي يف هذه يقوم       

نصدره من انتاج اللغوي وما ندركه ما تدركه اذاننا عرب املسكل العظمي بشلك رئييس وهو ما يسمى ابلوعي  

 ولويج.نو الف



44 
 

سكل العظمي  امل بتعزيز ادراكها عرب  ةاملتحدث ةيف اللغ   ةاملوجود ةالاصوات الاساس ي Forbrain  ليدخ     

 والتواصل.  ةليحسن اللغ 

 :بتحسني التواصل يف مجمهل يف ذكل خيدم بعمق لك جانب فيه ونذكر      

 . اخلطاب -

 . النطق والتلفظ -

 . المتيزي السمعي  -

 ة الس يول اللفظي  -

 . ةالايقاع والنغم  -

 

 : ة اللفظي   ة اذلاكر  .3

  ةالقصري  ةعىل مس توى اذلاكر   ةدور اسايس يف مجيع سريورات التعمل ويه موجود  ةاللفظي ة تلعب اذلاكر      

 .  ةلتحليلها برسع ةاللفظي ةاليت تسمح لنا بتخزين املعلوم ةنولوجيو الف ةاملدى مبا يسمى ابذلاكر 

علمه وهو توالتفكري  و  ة ابعتبار اهنا تتدخل ايضا يف سريورات القراءار الالكم طا  ةاللفظي ةتتعدى اذلاكر      

وهو ما يسمح لنا كذكل ابجراء   ،نص و فهم معناه واحرتام التنقيط فيه والايقاع  ةما ميكن الفرد من قراء 

 والتفكري.   ةحمادث

اي    conscience articulatoireةلالمياء الصوتي ة احلركي ةناميكيي دلابلوعي اب ةاللفظي ةترتبط اذلاكر      

تزيد من حدة ايقاع الالكم واملسار العظمي   Forbrain  ةصفاالانتباه اذلي حنمهل للرساهل اليت نلقهيا ونتلقاها مف

ة  تعمل بصفه عامال دور هام يف حتسني ة كام تلعب اذلاكر  ح ابالحتفاظ اجليد ابلرساةل ميسهل وصوهل وهو ما يس

 يساعد يف حتسني: وهو ما 

 .العامةل ةاذلاكر  -

 . ةقدرات القراء  -

 .قدرات التعمل  -
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IV.  ة اس تخدام   ة كيفي : 

 . لدلماغ  ةاخللفي ةيف اجله ذةيمت وضع اخلو  -

 . توضع السامعات عىل العظم املوجود امام الاذنني -

 . يعد امليكروفون حت الوصول اىل الادراك الامثال للصوت -

 ةملسار العظمي وتثري املصفاايس متع املس تخدم صوته بشلك خمتلف ويعود ذكل لالرسال عن طريق  -

 . ةادليناميكي

 . هحسب ما يقوم ابدراك  ةيقوم املس تخدم بتعديل صوته بصفه طبيعي -

 

 Forbrainكيفية محل هجاز  :  8الصورة  

 

 

 Forbrainمراحل تشغيل هجاز  :  9الصورة  
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 : لك سن اخلاص ب   لالس تخدام واهداف التدريب الزمن احملدد   .1

 اقل من  

 س نوات   5

 

 ة س ن   15اىل    5من  

 

 مراهقون وابلغني 

 

 مس نون     

 
   الاس تعامل املكثف

 فقط   15يعين الاشخاص فوق  

 زمن 

 التدريب 

 دقائق  10

 يف اليوم 

 ة دقيق 15

 يف اليوم 

 ة دقيق 20

 يف اليوم 

يف  ةدقيق 30

 اليوم 

 

20 3x ة دقيق 

 يف اليوم 

 

 

 

 ال هداف 

اضطراابت الالقاء  

 والتعبري 

 

 تركزي انتباه 

   ةتعمل القراء 

 الالقاء  العامةل ةاذلاكر 

 النطق  

 التعبري الشفوي  

 

 القاء 

 نطق  

 فوي ش تعبري 

 ةطاق 

اجلرس   ةنوعي 

 الصوتو 

يقاع وحصته    ا 

 

 ةنقص يف الطاق

 ةفقدان اذلاكر 

اضطراابت  

 التعبري واخلطاب

 التحضري لتقدمي حبث

 نص او حوار ذكر لت 

حتضري  .القيام بواجبات 

حلصول عىل  ا .الاختبارات

  .اكرث ةطاق

 ابلنفس.  ةالعمل عىل الثق

 

 دة الزمنية الس تخدام حسب السن ملا  : 4جدول رمق  

 

ميكن  حيث  تكون بشلك خاص ملن يتابع عالج معني " ةاحملرتف ةاملرافقكن أ ن نضيف اىل لك ذاكل "ميو      

 . الرتبوي او املدرب الصحي،اخملتص  ةويكون اس تخدامه مبرافق هل مساعدا Forbrainان يكون هجاز 

 م: هل   ة املقرتح   ة والانشط    Forbrainاملس تخدمني ل   ال شخاص  .2

   : خشص مبفرده  . أ  

 . بصوت مرتفع ة قراء -

 . مترينات القاء -

 .ةاجنبي ةالام او لغ  ةحوار ابللغ  -

 . حتضري القاء حبث -

 . دروس ةمراجع  -

 . غناء -
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 : دليه ا و   طفل مع  . ب 

 . ةتعمل القراء -

 ة. واجبات مدرس ي -

 . تركيب مجل -

 .تواصل -

 : خشص مع خمتص  . ج 

 . واهداف التكفل ،نوع الاضطراب ،ختصاصحسب الا  ةتنوع الانشطت      

 : اخملتصون املعنيون

 .يونن فو و ارط -

 .نفسانيون  -

 .معلمون  -

 .مدربون  -

V.  س تخدام حسب السن وهدف الا   ة املقرتح   ة القراء   ة بعض انشط : 

 أ نشطة القراءة حسب السن:  .1

 : الراشد  . أ  

 .ةالغناء مثل الكوميداي املوس يقي ةنص بطريققراءة  -

 . لكامت بدون اعتبار املعىن والتنقيط ةاو اربع  ةنص مث تنفس لك ثالثال  ةقراء   :رسعه التدفق -

 . ةين اكمنا يمت اخلطب يف جامعأ  نص مع رفع الصوت والت ة قراء : الامالء ة الالقاء بطريق -

اخرى لك مخس ثواين من جد   ورفعه ترة  ةنص مع خفض الصوت تر  ة قراء  emphase :التشديد  -

 . مرتفع والعكس جد خافت 

 . ةلكامت بصوت مرتفع مث تكرارها بدون قراء  ة قراء :التذكر -

 .ةخمتلف ةخصائص صوتي  ةرشيط مصور واعطاء لك خشصي ة قراء :احلوار -
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 أ نشطة القراءة اخلاصة ابل طفال:  . ب 

 . خطائه او ترددهالببطء شديد يف نفس الوقت دون الاهامتم  ةاملرافقه: مصاحبه الطفل يف قراء -

حت يمت الارساع او  ةلكن ابستباقه او تخر عنه بنحوي اثني ة الطفل يف القراءمصاحبة الصدى:  -

 . دليه ةاخلفض من رسعه تدفق القراء

 . ةيقوم الطفل بعد ذكل بتكراره بدون قراء مث او بيت شعر  مجةل ،من اللكامت سلسةل ة التذكر: قراء -

عطهيا صوت  ي ة معين ةام ابختيار خشصيمهن رشيط مصور او حوار مع الطفل يقوم لك  ة احلوار: قراء -

 .جد خمتلف

 : ة اجللوس اثناء القراء   ة بوضعي   ة نصاحئ متعلق .2

 : الكبار ابلنس بة   . أ  

 . القدمني: وضع سطح القدمني عىل الارض يف نفس الامتداد مع اخلرص -

 ال جيب الاحنناء حنو الامام او تقويس الظهر.  ،الظهر: يمت اجللوس دون ملس الظهر -

 . ةمسرتخي ةعاديةس: يف وضعيأ  الر  -

امليكروفون هبام وذكل بدون  ملس الشفتني: يمت تدوير الشفتني حنو الامام اكمنا يرغب املس تخدم  -

 س. أ  او حتريك الر  ةالضغط عىل الرقب

 . بطيءالبطن: نفس بتحريك بطيء حنو الامام واخللف والشعور ببطن  -

ذا ميكن القيام ابسرتاحات ما : ةمالحظ ، كام ميكن  ةوضعيالعىل  ةيف احملافظ ةشعر املس تخدم بصعوب ا 

 حفظ نص عن ظهر قلب.  ةل حماو يف حاةل  ةاس تخدام اجلهاز وقوفا او مش يا خاص

 

 

 Forbrainوضعية اجللوس املطلوبة عند القراءة ابس تخدام هجاز  :  10الصورة  
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 : طفل لل    ة ابلنس ب  . ب 

عن   ةس عبار أ  والر   ةظهره جذع مس تقمي بقو  ،اجلذور نمتثال  هرجلي ة ميكن للطفل ان يتخيل ابنه جشر      

 القيام ابمياء املطر اليت تزنل حت يكرب الشجر ويكرب.  ال وراق.. ميكن للشخص املرافق
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 : الرابع الفصل  

 جراء ادلراسة ا  
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I.  :ادلراسة الاس تطالعية 

 : تعريفها الاجرايئ  .1

الاماكنيات   ،ميدان البحث وظروفه يقوم هبا الباحث يف حبثه العلمي حيث تعرفه عىل ةيه اول خطو      

 .فمتكنه بتجنهبا  ةالاساس ي ةواملشالكت اليت ميكن ان يتعرض لها يف ادلراس  هاملتوفره في

 : أ هدافها  .2

 . التنفيذ ةطريقو  تساعد يف التاكد من اجراء البحث ميدانيا من خالل التعرف عىل العوامل املسهةل -

 .هتم تعلاميهتم وتوجهياهتمامن خرب  ةوي اخلربة والاس تفادذصني و خمت  ةاساتذمع  اللتقاء  ابتسمح  -

 ة تساعد يف ضبط وحتديد جممتع العين -

 ة تساعد ضبط وحتديد الادوات التشخيصي -

 ةتقنني الادوات الاس تطالعي  -

 التعرف عىل ماكن اجراء البحث  -

 ةالاساس ي ةاس اكتشاف ماكن ادلر و تساعد عىل اس تكشاف  -

 ة التاكد من صياغه التساؤالت وضبط املشلك -

 . اجرائيا يف البحث ةاملس تخدم ةتوضيح املفاهمي الاساس ي -

   : حدودها  .3

 البشية:  . أ  

خدمات التكفل   ةاملقدم ةيف مراكز اخلدمات الصحي )أ طفال متاتئني ممتدرسني(  ةعدم توفر العين -

 .الاطوفوين 

 اطفال قبل سن المتدرس  ةفئراكز فقط من امليف  ةالعينات املتوفر  -

 الزمنية:  . ب 

الاطفال املتاتين   ةماسرت مع ارتباطات فئ ة الثاني ةلطالب الس ن ة امن يف اجلداول الزمنيسوء الزت      

مساء اايم الثالاثء حيث يوفر نظام التعلمي   ةالالتقاء هبم يف حصص املنظم  ةاملمتدرسني مل يسمح ابماكني

  فان ذلكل ةالابتدائي  املرحةل يف الاطفال املمتدرسني ةيف يف مساء لك يوم ثالاثء لفئ ة اجلزائري راح

عادة  اخلاصة   املؤسسات   ةالاس تقبال الاضطراابت لفئ ةتهيل الاضطراابت  خيصصون تكل الامس ياب 

 . الاطفال املمتدرسني
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 املاكنية:  . ج 

وتثريه عىل حالهتم   ضطرابالا  ةالالتجاء اىل املدارس لاللتقاء بفئات الاطفال املتاتين حلساس ي ةصعوب     

 يف حميطهم املدريس. تسليط الضوء عليهمن خالل  ةالنفس ي

لطفل متات ميكن ان يعزز حاليت التوتر والقلق والشعور ابخلجل   ةملدرس اك  اطار ماكين  يف العمل     

 .ةوعىل نتاجئ التقيمي والتكفل خاص ةيؤثر سلبا عىل التعامل معه عاموالاحباط و 

 : أ دوات ادلراسة  .4

 املالحظة:  . أ  

الحظة اال لكينيكية يف التشخيص النفيس والبحث العلمي عىل حد سواء؛ وتشمل املالحظة  امل     

وحتليلها بغية الوصول ا ىل اال لكينيكية طرق ووسائل يمت من خاللها مراقبة ومالحظة السلوكيات والظواهر 

 معلومات دقيقة تساعد عىل معلية التشخيص. 

 : املقابةل  . ب 

يه عالقة لفظية حيث يتقابل خشصان، فينقل الواحد مهنام معلومات خاصة لل خر حول موضوع أ و       

جراء اتصايل يس تعمل سريورة اتصالية لفظية للحصول عىل   موضوعات معينة. فهيي نقاش موجه و هو ا 

 . عىل عالقة بأ هداف حمددة معلومات

 : مزيانية الطفل املتأ تأ   . ج 

للجزء اذلي خيص الطفل فهو عباره   ةابلنس ب، اىل جزئني جزء خيص الراشد واخر خيص الطفل ةمقسم     

  بدءا من  الاضطراب عند الطفل ةتطرح عىل الوادلين هدفها معطيات عىل خصوصي من الاس ئةل ةعن مجموع

  ة تثريه يف جود مدىتداعياته عىل الطفل  ،هل ةواحلركي ةاملظاهر اللغوي ،لظهوره  ة املرافقظروف الس باب و الا

 تعقده عند الطفل.  ضطراب و مدىمن الا ةاجلوانب الاكرث اصاب ،  ةحياته عام

 الفونولوجية لنصرية زالل: زيانية  امل . د 

لكامت نفس احلرف بتغري يف متوقعه: اول،وسط   3مية حتمل لك  اثل يف مجموعة من اللكامت ابللغة الع تمت      

   تشخيص اضطراب فونولويج كتأ خر الالكم. ل و أ خر اللكمة و هيدف 
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 : اختبار القراءة لزدام حدة  . ه 

ت تصممي هذا الاختبار من طرف ال س تاذة والباحثة حدة زدام هبدف قياس القدرة عىل القراءة ابلغة       

س نة( وكذا تشخيص عرس القراءة وحتديد   12و  08الطفل اجلزائري اذلي يرتاوح س نه ما بني )العربية عند 

 نوعه )فونولويج، سطحي أ و معيق( 

  :كام هيدف هذا الاختبار ا ىل

 .حتديد مس توى التلميذ يف القراءة -

 .المتيزي بني التالميذ والتعرف عىل الضعيف مهنم والقوي يف القراءة  -

 لميذ عىل النجاح يف املواد ادلراس ية الاخرى اليت تعمتد عىل القراءة . التنبؤ مبدى قدرة الت  -

 

 اجراء ادلراسة الاس تطالعية:  .5

حصي متعدد   وهو مركز " العقيد لطفي"املركز العاليج   ة مقنا بزاير  ةمن اجلامع  ة بعد حصولنا عىل رخص     

 اخلدمات من مضن اخلدمات الصحية اليت يوفرها. التكفل الارطوفوين.

عتبار فئه الاطفال املتاتيئني املمتدرسني ملزتمني ابحلضور بدراستنا اب ةاخلاص ةتت  تمل نمتكن التقاء حباال       

لتعلمي الابتدايئ اجلزائري  املدريس وال خيول هلم تلقي العالج الا مساء اايم الثالاثء اذلي خيصصها نظام ا

ماسرت كنا حنن ايضا ملزتمني ابحلضور  ةالثاني ةالس ن  ةاسرتاحه لطالب مراحل الابتدايئ. وبعتباران كطلب

  ةمعري ة . رمغ ذكل فقد متكننا من الالتقاء ب فئةيسمح لنا اباللتقاء هبذه الفئ  اجلامعي مساء اايم الثالاثء ما مل

 رس يرتاوح اعامرمه بني الثالث والاربع س نوات. اطفال قبل سن المتد ةويه فئ

عبد امحليد بن   ةوفونيا جبامع طالار  ةيف هذه الفرته ت افتتاح مركز عاليج وحبيث  عىل مس توى شعب      

والتواصل يمت التكفل هبا من   ةيف اللغ  ةابديس حيث يتلقى هذا املركز حاالت تشكو من اضطراابت متنوع

وفونيا. وبعتباران من   طاجلامعيني اخملتصني فاالر  ةماسرت بتاطري من الاساتذ ةلثانيا  ةمس توى الس ن بةطريف طل 

  ةيف الس ن ةممتدرس  لطفةل  ةتت الطالب اذلين ت تعييهنم للتكفل مبثل هذه احلاالت متكنا من الالتقاء حباةل 

للتحقق من مدى طابقهتا   ة الاس تطالعي ةيف ادلراس   ةاختاذها كعيناثر ذاكل من التعلمي الابتدايئ قرران  ةالثاني

 لها.    مييةمن خالل القيام ابجراءات تق  ةالاساس ي ةادلراس  ةلعين
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مس توى  ،سن حولها من ةجفمعنا مجموعة من املعطيات العام الطفةل  ةمع وادل جراء املقابةلت ا      

تعرفنا من   ةالعيادي تقلنا الجراء املقابةل ان  مث .. املس توى الاجامتعي اىل غري ذكل افراد العائةل المتدرس،عدد 

عادات   ،الاجامتعينفعايل واملريض و وخمتلف مراحل المنو احلس احلريك اللغوي الا خاللها عىل ترخي الطفةل

 .  ذاي يشء يذكر خاص اوشاحتمل  ال الطفةل و اتضح ان  فالالك والنوم 

حيث    املالحظة ال وىل ةوكنا قد اس تخدمنا منذ احلص املتاتالطفل  ةابجراء مزياني ة مقنا التالييف احلصة      

  ةكبري  ة رغب حيث اظهرت الطفةل  وادلهتا اكدهتا فامي بعد ةالتعامل معنا وارحيييف    لطفةل ةكبري  ةشعران ابس تجاب

 حصص التكفل. اىل  حامس للقدوم و يف تلقي العالج 

ملا ميكن ان   دابلتحدي  النوع من الاضطراابت يف هذا  ةخاص ةهمم رحةلويه م  بعد مرحةل كسب الثقة،     

للتاكد من ان   ةالفنولوجي ةلك من املزياني اثر ذاكل زانهجيؤثر قلق وتوتر املتات يف التاثري عىل نتاجئ التقيمي. 

نولويج.  فو الرتمزي ال ةاعاد ةتمني ة تخر الالكم يؤثر يف معليمن نوع نولويج و الطفهل ال تشكو من اضطراب ف

عطل  ي رس او ع  ةال تشكو من صعوبه يف القراء   للتاكد من ان الطفةل ةدام حدز ل  ةاضافه اىل اختبار القراء 

دام  ز . وقد ت اختيار اختبار  ة عىل نشاط القراء  ةالتكفل قامئ ةعتبار اان معلياب  Forbrainمعليه التدريب 

ستبعاد  التطبيق الاختبار ب ونسعى  ةاو معيق ةفونولوجي  ةاىل سطحي ةعتباره يصنف صعوابت القراء اب ةحد

كام هو احلال   ةربظطنتوقع ان تكون م  اليت ةن الفنولوجيع بغض النظر ةالسطحيه والعميق ةصعوابت القراء

 .الغلب حاالت التاتة 

  ةادلراس  عينةما مل ميكننا من اختبار تطابق عينتنا مع  19 ديف هذه الفرته ت انتشار وابء كوفي     

 .ةالاساس ي
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II.  :ادلراسة ال ساس ية 

 :تعريفها الاجرايئ  .1

ميدانيا عىل العينة اخملتارة ابخسدام ال دوات   يه ادلراسة اليت يمت فهيا التحقق من فرضيات البحث      

 البحثية املهيأ ة للغرض. 

 املهنج:  .2

 احلاةل: مهنج دراسة   . أ  

املهنج اذلي هيمت بدراسة مجيع اجلوانب املتعلقة بدراسة الظواهر، واحلاالت الفردية   هومهنج دراسة احلاةل      

كوحدة لدلراسة املفضةل بغرض الوصول ا ىل تعماميت تنطبق عىل غريها   اجملموعةمبوقف واحد؛ فيأ خذ الفرد، أ و 

من الوحدات املشاهبة لها. وهو بتعبري أ خر دراسة متعمقة مجليع البياانت اجملمعة عن وحدة، سواء أ اكنت  

هذا  و ابعتبار دراستنا تسعى للتدقيق يف اجلانب النوعي لفاعلية اجلهاز مقنا اذن ابلتخاذ .مجموعةفردًا، أ و 

 يف دراستنا للتعمق يف الظاهرة املراد دراس هتا.املهنج 

 املهنج الش به جترييب:  . ب 

عرف املهنج ش به التجرييب بأ نه دراسة العالقة بني متغريين كام هام موجودان يف أ رض الواقع دون أ ن  ي     

س تخدام املهنج  يقوم الباحث ابلتحمك فهيام، ويمت اللجوء ا ىل هذا املهنج عندما يكون هناك صعوابت يف ا 

وقد مقنا ابختيار هذا املهنج   التجرييب ل س باب دينية أ و اجامتعية أ و لعدم لتعريض اال نسان للخطر أ و للمهانة.

 ابعتبار ان ادلراسة تتضمن جتريب لفاعلية اجلهاز من خالل تطبيق اختبارات قبلية وبعدية.

 

 حدودها:  .3

 نذكر مهنا:، 19 داىل انتشار وابء كوفي  ة مجيع احلدود عائد      

 :البشية  . أ  

والتواصل املبارش معها  للقيام بعملييت التقيمي   ةادلراس  ةحلجر الصحي الاجباري حيول دون الالتقاء بعينا     

 والتكفل. 
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 :الزمنية  . ب 

يبقى هناكل  برفع احلجر الصحي فت  ةاس تكامل ادلراس يف طول فرته انتشار الوابء حال دون الامل      

 .ةادلراس  ة مع عين ةالمئامل تواصل  ال توفر ظروف  العىل املدى الطويل  ةالزم ةتدابري وقائي

 : املاكنية  . ج 

  فت  وبؤر للعدوى ابلفريوس ذلكل  ةاماكن خطري  ١٩انتشار كوفيد  يف ظل  ة متثل املؤسسات الصحي     

  ةؤسسات الصحيواملاىل الاماكن واملراكز  ةمن الاولياء اىل العود فبرفع احلجر الصحي س يكون هناكل عزو

 خوفا عىل حصهتم وحصيت ابناهئم.

 أ دواهتا:  .4

 اختبار الوعي الفونولويج:  . أ  

( مكيف ومققنن عىل البيئة اجلزائرية من  conscience phonologiqueختبار الوعي الفونولويج )ا     

 طرف ادلكتورة أ زداو شفيقة. 

ختبار الوعي الفونولويج املأ خوذ من        عمتدت الباحثة وادلكتورة )أ زداو شفيقة( يف حبهثا هذا عىل ا  ا 

 حتت عنوان  D. ,Delpech George Nokكتاب

)La Conscience Phonologique , Test, Education et Rééducation( 

 يس الوعي الفونولويج مأ خوذة من كتاب الباحث علام أ ن أ غلب بنوده اليت تق  2001س نة 

 (P. Lecoq1991) حتت عنوان 

(Apprentissage de la Lecture et Dyslexie) 

عداد       همام فبالنس بة للّك همام، تعطي مثااًل واحدا للطفل، وهل   07وقد قامت ال س تاذة أ زداو شفيقة اب 

جراء اال ختبار احلقيقي )حم رتمني المنوذج الفرنيس(، هذا ما يسمح لنا كذكل مبراقبة فهم  احلق يف حماولتني قبل ا 

 . التعلميية من قبل الطفل

بنود ما عدا اخلامسة   لك واحدة من هذه املهام حتتوي عىل اثلث عددها 7همدام الوعي الفونولويج      

 بنود: اليت تنقسم اىل اثلث همام جزئية اليت بدورها حتتوي لك مهنا عىل اثلث 
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 احلمك عىل القوايف :  -

 .نتاج لكمة تقفي مع اللكمة املقصودةا -

ختيار لكمة تقفي مع اللكمة املقصودة-  -  .ا 

 .متةالكمة تنهتيي بنفس الصار اختي -

 . حذف املقاطع -

 . الناقص الصوت -

ستبدال ال-  -  ال ول.فونمي ا 

 بند احلمك عىل القوايف:  ✓

ذا اكنت أ زواج اللكامت تقفي مثال ".بقر/ جحر"  . جيب عىل الطفل أ ن يقرر ا 

 : MTAاختبار   . ب 

معد وفق الواقع   , MT86هو نسخة متعددة اللغات )العربية, الفرنس ية ,والقبائلية(من بروتوكول     

( ابلتعاون مع ابي و بن عبدهللا , و ذكل يف  1999)اجلزائري املتعدد اللغات من طرف الباحثة زالل  

ايطار النشاطات العلمية لربانمج البحث يف ميدان احلبسة املندرج مضن اتفاقية بني جامعة اجلزائر خمرب  

 يمتثل يف.Jacques Lordat خمرب Mireil-Toulouse العلوم النفس ية العصبية اللسانية و جامعة

MTAيف نسخة ممكةل MT86 ,  حسب الباحثة مكيف عىل الواقع اللساين الثقايف اجلزائري عىل  وهو

عينة مقسمة   MT86 167 فردا متعدد اللغات . و قد مضت جممتع البحث ال صيل لرائز 460عينة تضم 

 . [99-70 , 59-50 , 49-19] عىل ثالث جماالت معرية 

 :و حتتوي النسخة اجلزائرية تتكون من حقيبة حتتوي عىل 

 سالمة اجلهاز العصيب و ال عضاء النطقية(   - املس توى الثقايف... –السن  - :)امس احلاةلكراس احلاةل *

 .كتاب التوجيه *

 حيتوي عىل أ صوات حيواانت )ال ليفة، الربية، الغابية ....ا خل(  K7 رشيط *

 : كتاب الاختبارات اذلي حيتوي بدوره عىل أ بعاد البطارية التالية *

 .اختبارات اللغة الشفوية *

 .اختبارات اللغة املكتوبة *

 .اختبارات ال براكس يا *
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 .اختبارات ال قنوزاي ) ال قنوزاي السمعية، الصورية، ال شاكل، ال لوان، البرصية اللفظية( *

   MTA الاختبارات الفرعية لبطارية  -

 

 بند تكرار اللكامت بدون معىن:  ✓

 :ختبار اللغة الشفويةتبع ال     

عادة املقاطع، -  Répétition) logatome ( ,des mots et des :اللكامت و امجلل اخلالية من املعىنا 

phrasessyllabesdes . 

عادة ما يقوهل وذكل       وتكون يف املقاطع و اللكامت و امجلل، حيث يقوم املفحوص بطلب من الفاحص اب 

ب لغة املفحوص أ ي بني  بذكر عدة فوناميت و مقاطع و لكامت و مجل بدون معىن، مث مبعىن و ذكل حس 

وذكل ملعرفة قدرة املريض عىل فك الرتمزي )يتعرف عليه( و الرتمزي   فونميني أ و ثالث فوناميت أ و أ ربع فوناميت 

 .)يسميه(

 . (syllabes logatomes) مقاطع خالية من املعىن أ ي -

 . (Mots logatomes) لكامت خالية من املعىن )ابلفرنس ية و العربية العامية( أ ي -

 . (Phrases logatomes) مجل خالية من املعىن )ابلعربية( أ ي   -

 : كيفية التنقيط  ✓

% ,مث تنقل اىل رمس  100%اىل 0يمت تنقيط لك الاختبارات ابس تخراج النسب املئوية ترتاوح ما بني      

 .املئوية للنجاحبياين , حيث يضم احملور ال فقي الاختبارات و احملور ال فقي النسب 

عادة املقاطع , اللكامت و امجلل اخلالية من املعىن : يضم ابلنس بة لبند       لكامت   10مقطع ابلعربية , و  88ا 

لكامت غري    7مجل ابلفرنس ية , و  3لكامت ابلفرنس ية ,  10لكامت ابلقبائلية , مجلتني ابلعربية ,  10ابلعربية , 

 . داةل
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 : توقعاهتا  .5

 كنا نطمح للقيام مبا ييل:  بعد التأ كد من مطابقة العينة  

" )ملحق  ةمزيان الطالق"توزيع ب من وسط عائيل و ومدريس  ةللتحمك يف تثري الظروف وعوامل البيئي      

التعلاميت  و من النصاحئ  ة  مجموعيف ملدرسني الطفةل. يمتثل هذا املزيان ةا ونسخللوادلين  ة نسخ اعطاء (1رمق 

يف   ةو واملسامه الاضطراب دف جتنب تعقد هبمع الطفل اتباعها  املتعاملنياليت جيب للوادلين او الاشخاص 

 . ختفيف اعراضه

اختبار الوعي يف  موجود  دبن )لحاهل هممتني وهام احلمك عىل القوايف  ل اكن من املتوقع ان نقدم       

  (لويجنو و الف

 .   MTAكرار لكامت بدون معىن اخذانمه من اختبار  فهيي ت ةالثاني ةاما املهم     

بصوت مرتفع    ةاىل برانمج تدرييب عىل القراء نقوم ابخضاع احلاةل ة هبذه الاختبارات القبلي اثر القيام     

  ةدقيق 15تس تغرق  ايومي  ةتدريبي ةيوم مبعدل حص 50تدوم فرته التدريب   Forbrainابس تخدام هجاز  

 .  للك فئة معريةدليل اس تعامل اجلهاز اذلي خيصص زمن حمدد  ما جاء يف  حسب 

  ةالسالف ذكرها وهبدف التحمك فهيا والتدخل لتحسيهنا مقنا مبراقب ةوللتاكد من مدى تثري العوامل البيئي     

  .Lidcombeاملاخوذ من برانمج  حلدة التأ تأ ة اليويم  ة سمل املراقب ابس تخدام  ةتطور التات

ابملهمتني   ةتطبيق الاختبارات اخلاص ةاليوم الواحد وامخلسون يمت اعاد  أ ي يفالتدريب   ةانهتاء فرت  عند      

  ةاجلهاز يف  حتسني اعاد ةمن فاعلي للتاكدالسالف ذكرهام اي احلمك عىل القوايف وتكرار لكامت بدون معىن 

  اخص.ة بصف ةالفونولوجي ةكر ولويج واذلاونويف حتسينه من جانيب الوعي الف ةولويج عامونالرتمزي الف
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 اخلامتة: 
ابن   كفيل  ادلراسةان املسكل املتبع يف هذه  ف 19كوفيد  ةبسبب ظهور جاحئ ادلراسة عدم اكامتل مغر     

  فعاليةان جنحت ميكن ان تكون الاكرث   ةجديد  بأ ساليب ةالتأ تأ  يعطينا بوادر امل يف التكفل ابضطراب 

  النفس يةبعيدا عن الااثر  املتأ توناليت يشكو مهنا  ال صليةوذكل من خالل الرتكزي عىل النقائص 

اءت  س فلكام  ةمفرغ ة جتعل صاحهبا يدخل يف حلق  الاضطراب هذا  ل   نتيجةان ال ميثالن الا ذلوالفزييولوجيا ال 

 نفسيته وترضرت من الاضطراب احتد هذا الاخري. 

حت تعم  ادلراسة ويف ختام معلنا نطمح ان نمتكن من امتام دراستنا الحقا ليمت التحقق من فرضيات       

وارتفاع  فيس نمن ضغط  الفرتةحتمهل هذه  ملا ة املمتدرسون مهنمخاص تونتأ  امل الاطفال  فئةوتنتفع  فائدةال

أ فاق   ادلراسةكام ميكن ان تفتح لنا هذه   .ماليت ال ختدم حتسن جمرى الالكم دلهي  والتواصلية اللغويةاملتطلبات 

 أ خرى. ضطراابت اب تكفل واس تخدامه يف ال  الوسط العيادي اجلزائري  يف هاز جل جتريب ا مهنا  جديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ قامئة املراجع  _  
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 مزيان الطالقة:  1ملحق رمق 
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 " زدام حدة"اختبار القراءة ل:    2  ملحق رمق 
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 Lidcombeسمل مراقبة حدة التأ تأ ة :  3ملحق رمق 

 

 



78 
 

 تبار الوعي الفونولويج ل زداو شفيقة بند احلمك عىل القوايف الخ :  4ملحق رمق 
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 Forbrainدليل اس تخدام هجاز  :  5ملحق رمق 
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